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C O M U
In zilele de 30 noiembrie-5 decembrie a.c. a avut 

oc ședința plenară lărgită a Comitetului Central al 
‘artidului Muncitoresc Romîn.

La ședință au luat parte membrii și membrii supleanți 
ii Comitetului Central al P.M.R., membrii Comisiei 
lontrolului de Partid și ai Comisiei Centrale de Revizie, 
rimii secretari și secretari ai comitetelor regionale 
’.M.R., miniștri, șefi de secții și adjuncți ai șefilor de 
ecții ale C.C. al P.M.R., conducători ai unor organizații 
e masă, redactori ai presei centrale și alți activiști de 
artid și de stat.
La primul punct al ordinei de zi, tovarășul Gheorghe 

bieorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central at 
artidului Muncitoresc Romîn, a prezentat darea de 
:amă a delegației Partidului Muncitoresc Romin la cel 
e-al XXII-Iea Congres al Partidului Comunist al Uniunii 
ovietice.
In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul un mare număr 

5 participant. Plenara a aprobat în unanimitate darea 
î seamă prezentată și activitatea delegației Partidului 
uncitoresc Romîn la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
lenara a dat o înaltă apreciere mărețelor realizări ale 
•R.S.S., Programului Partidului Comunist al Uniunii 
ovietice — istoric document al marxism leninismuliri 
■eator —, măsurilor luate pentru lichidarea deplină a 
"mărilor cultului personalității lui Stalin, contribuției 
duse de P.C.U.S. la întărirea unității mișcării comu- 
iste și muncitorești și a lagărului socialist, pentru 
iumfui cauzei comunismului și păcii.
Plenara a condamnat poziția, potrivnică leninismului

NIC AT
și internaționalismului proletar, adoptată de conducătorii 
Partidului Muncii din Albania, poziție dăunătoare atit 
intereselor poporului albanez și ale construcției socia
lismului în Albania, cât și intereselor lagărului socialist. 

Plenara a condamnat încă o dată acțiunile antiparti
nice ale grupării fracționiste Pauker-Luca, ajutată de 
T. Georgescu, cit și ale grupării fracționiste Chișinevschi- 
Constantinescu, care s-au ridicat împotriva liniei parti
dului, au promovat în țara noastră practicile legate de 
cultul personalității lui Stalin, au încălcat normele 
leniniste ale vieții de partid și legalitatea socialistă 
Participanții la plenară au subliniat deosebita importanță 
pe care a avut-o demascarea și înlăturarea acestor gru
pări pentru întărirea unității și forței partidului, pentru 
înfăptuirea cu succes a politicii sale de construire a 
socialismului.

Plenara a hotărît studierea în organizațiile de partid 
a materialelor Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., cit 
și a dării de seamă prezentate de tovarășul Gheorglie 
Gheorghiu-Dej. Studiul acestor documente se va face în 
strinsă legătură cu sarcinile puse de partid în actuala 
etapă a construcției socialiste, cu obiectivele dezvoltării 
de perspectivă a țării noastre, cu sarcinile generale ale 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

La al doilea punct al ordinei de zi plenara a ascultat 
informarea tovarășului A. Vijoli, ministrul Finanțelor, 
cu privire la prevederile proiectului de Buget al Statului 
pe anul 1962, stabilind ca proiectul de buget cu îmbu
nătățirile ce s-au desprins din discuții să fie prezentat 
spre aprobare sesiunii Marii Adunări Naționale.

ANCHETA NOASTRA:

,Care sint cei mai buni
Al V-lea turneu international

af

de sah al4 R. P. Romine

instantaneu la asociația sportivă 
Argeșul „30 Decembrie"

Tradiționalele întreceri ale Sparta
chiadei de iarnă au poposit pretutin
deni in acest sfirșit de an. De pildă, 
să te fi aflat duminica trecută in 
comuna „30 Decembrie 1947", din mar
ginea Capitalei. Ce de lume ai fi vă
zut incurajind pe cei ce-și măsurau 
forțele pentru titlurile competiției! 
Și cită tinerețe pe terenul de fotbal 
sau la clubul Combinatului agro-ali- 
mențar I

Membrii asociației sportive Argeșul 
„30 Decembrie", îndrumați de clubul 
sportiv raional I.T.B., se străduiseră 
să organizeze cit mai bine întrecerile 
inaugurale. Reușita strădaniilor o pu
teai constata, lesne pe teren : aproape 
300 de participanți (șahiști, haltero
fili, jucători de tenis de masă, spe
cialiști in trintă), mai bine de 700 
de spectatori, salariații Combinatului 
sau colectiviști, iar-., aplauze, cu miile!

Tare erau nerăbdători participanții 
să inceapă lupta sportivă pentru un 
loc cil mai bun, să dovedească ce 
știu in fața tovarășilor lor de muncă. 
Și după festivitatea de deschidere ei 
au avut prilejul să-și demonstreze în

demânarea sau forța. Muncitorul Ma
rin Dobre, a arătat că știe să minuias- 
că cu ușurință paleta de tenis, tracto
ristul Ion Diac sau Mihai Cristache, 
la trintă, Maria Olteanu și Stela Bă- 
dăluță la șah s-au evidențiat de ase
menea. La capătul luptei sportive, 
numeroase premii au răsplătit pe con- 
curenți. Apoi, concurența s-au trans
format în spectatori, mărind numărul 
acestora la peste 1.000. Ce se intimpla? 
Organizatorii îmbogățiseră programul 
deschiderii Spartachiadei prin des
fășurarea finalelor „Cupei 30 Decem
brie". Și dacă la fotbal (Adesgo-Mis- 
trețul 3-2) „galeria" s-a împărțit după 
preferințe de moment, la volei (Ar
geșul „30 Decembrie" — Dîmbovița 
3—2) ea a încurajat furtunos, in una
nimitate, echipa locală și a purtat-o 
spre victorie.

Prima zi de întreceri din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului s-a 
transformat Și aci intr-o adevărată 
sărbătoare sportivă. Așa cum se cu
vine..-

GH. AMUZA — coresp.

Primele întrecerii. Intr-una din sălile bibliotecii Ministerului 
Agriculturii, membri ai asociației sportive Recolta M.A. au început ieri 
— după o frumoasă festivitate de deschidere — competiția de șah din 

cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului. In același timp, într-o sală 
alăturată, se întreceau jucătorii de tenis de masă.

Iată-i pe șahiști la mesele de concurs.

Fotbal astăzi, la ora 14, pe ,, Dinamo"
10 sportivi romini 
ai anulai 1961 ?“

Cititorii noștri care au urmărit e- 
oluția din acest an a sportivilor ro
ita! în marile competiții interne și 
iternaționale si-au putut forma de- 
gur o părere asupra valorii celor 
<ai mulți dintre fruntașii sportului 
ostru. Iată de ce se poate spune că 
ncheta ziarului nostru „CEI MAI 
UNI 10 SPORTIVI ROMINI AI A- 
ULUI 1961“ a găsit pe iubitorii spor- 
ilui gata pregătiți. Dragi cititori, 
șteptăm, deci, scrisorile dv. In care 
e indicați pe cei mai buni io spor- 
v| ai anului.
Reamintiip că răspunsurile trebuie 
imise pînă in ziua de 25 decembrie 
5 adresa ziarului nostru, str. Va
le Conta 16, București, cu mențlu- 
’a „pentru anchetă'.

La sfîrșitul săptămînii,
impionatele de lupte libere seniori ale R. P. Romîne
'rașul Constanța va găzdui sîmbă- 
ji duminică finalele campionatelor 
iblicane de seniori la lupte libere. 
Jia din acest an se anunță deose

Partidele scurte caracterizează lupta 
din turneul internațional. Prilej de 
afirmare rapidă pentru învingători 
și justificată amărăciune pentru în
vinși. Campionul nostru V. Ciocîltea 
avea albele în fața maestrului ma
ghiar I. Bilek — în partida din run
da III-<a — și deci avantajul inițiati
vei încă din poziția inițială a piese
lor. Cînd joci însă deschiderea atit 
de imprecis, nu poți emite pretenții 
în fața unui jucător cu experiență 
internațională ca Bilek... La mutarea 
a 26-a, șahistul romîn a trebuit să se 
recunoască învins.

După ce cu o zi înainte maestrul 
internațional L. Stein se arătase un 
fin cunoscător al finalurilor (între- 
rupînd cu șanse de ciștig partida cu 

bit de interesantă, deoarece numărul 
acelora care practică această discipli
nă a crescut foarte mult.

Dintre participanții la finale re
marcăm pe: D. Crăciun 
— fost campion balcanic 
—, Alexandru Geantă — 
campion balcanic pe a- 
nul 1961, fostul campion 
al R.P.R. Victor Popescu; 
Paul Cîrciumaru, Prun
cise Boia, Gheorghe Cri- 
șan, Gavrilă Dohi, cît șl 
o serie de tineri ca: La- 
dislau Kiss, Mihai Be- 
nea, Gh. Tăpăloagă, Atti
la Balogh, Ioan Vasite, 
I: Paulovici șa.

întâlnirile vor fi ur- 
atențiamărite cu toată

de către specialiști^ de
oarece după aceste cam
pionate va fi alcătuit lo
tul nostru reprezentativ 
pentru anul viitor- Și, 
trebuie arătat că în fața 
sportivilor de „libere", in 
anul 1962, stau numeroa
se competiții interne cît 
și internaționale.

O spectaculoasă fază de Ia... 
libere (Șt. Tampa — st. roșu 

și C. Badea — Steaua! 
Foto ; P. Komoșan

Tamowski), marți el s-a dovedit și 
un tactician de prima mină. El a ma
nevrat abil ou figurile negre în fața 
fostului lider Malich, forțînd cîștigul 
calității.

La a treia înfrângere consecutivă 
se afla marți șahistul cehoslovac 
Marsalek. Și în partida cu Tamowski 
ei a depășit timpul de gîndire, dar 
de data aceasta poziția pe tablă era 
mai curând egală.

Mititdu (cu alb) l-a atacat puter
nic pe Georgescu, dar acesta s-a apă
rat cu dîraenie. In poziția de între
rupere șansele se echilibraseră, astfel 
că adversarii au convenit — ieri — 
la remiză. La fel în partida Georges
cu—Ciocîltea de luni.

Celelalte două întîlniri de marți s-au 
întrerupt și vor fi reluate azi dimi
neață, împreună cu toate partidele în 
suspensie din primele runde. Drimer 
este practic pierdut la Radulov, iar 
Soos și Radovici au ocazia să-și ve
rifice calitățile de analizatori într-un 
final dificil pentru ambele părți.

★
Aseară, hi runda IV-a Bilek—Miti- 

telu */2—*/2 (15 mutări), Stein—Radu
lov 1—0 (54), Georgescu—Tamowski
0—1 (32), Radovici—Ciocîltea 1—0 (42). 
S-au întrerupt partidele Gheorghiu— 
Soos și Marâalek— Malich

în clasament conduce Bilek cu 3p, 
urmat de Tamowski 2‘/2 (1), Stedn 
2 (2), Malich și Mititeiu 2 (1),

Echipe romînești de fotbal peste hotare
— Programul turneului echipei Petrolul —

Ca și în alți ani, cîteva din echipele 
noastre de fotbal își vor prelungi acti
vitatea în perioada de iarnă prin tur
nee peste hotare, turnee care le vor fo
losi ca pregătire. Dintre aceste echipe, 
Știința Timișoara pleacă astăzi în 
R.D.G., iar peste cîteva zile (în jurul 
datei de 15 decembrie) va părăsi țara 
și Petrolul Ploiești.

Fotbaliștii ploieșteni au perfectat un 
turneu în Indonezia și R.D. Vietnam, 
în indonezia, Petrolul își va începe tur
neul la 20 decembrie, cînd va întîlni 
la Djakarta reprezentativa țării. Peste 
trei zile, echipa din Ploiești va primi 
replica unei formații de club fruntașă 
în fotbalul indonezian. Și acest meci

REPREZENTATIVELE A Șl B SE INTILNESC 
INTR-UN INTERESANT MECI

Timpul frumos îngăduie continua
rea activității fotbalistice, după în
cheierea primei părți a campionatului.

Și activitatea continuă prin jocuri 
amicale, la care se adaugă restanța 
Progresul — Steagul roșu, întîlniri în 
cinstea zilei de 30 Decembrie Și un 
meci între reprezentativele A și B. 
Un program foarte interesant, care 
prin atractivitatea lui va reuni din 
nou pe stadioane și terenuri zecile 
de mii de iubitori ai fotbalului.

Prima dintre aceste interesante 
partide are loc astăzi în Capitală, pe 
stadionul Dinamo (cu începere de la 
ora 14) și va prilejui evoluția jucă
torilor din loturile reprezentative A 
și B. Este vorba de un meci cuprins 
în planul de pregătire a loturilor 
R.P R., în rîndurile cărora se găsesc 
fotbaliștii care s-au evidențiat în 
cursul sezonului de toamnă.

Cele două reprezentative au fost 
astfel alcătuite:

ECHIPA A: Voinescu (Steaua) — 
Greavu, Motroc (Rapid), Ivan (Dina
mo Buc.) — Jenei (Steaua), Nunweiller 
IV (Dinamo București) — Pircălab 
(Dinamo București), Constantin 
(Steaua), Dridea I (Petrolul), Seredai 
(Steagul roșu), Creiniceanu (Steaua).

Rezerve: Țircovnicu, Ene II (Di

va avea loc la Djakarta. In continuare. 
Petrolul, va evolua în orașele Sura
baja, Makasar și Medan. In prima ju
mătate a lunii ianuarie, ploieștenii vor 
susține trei partide în R.D. "Vietnam.

In prezent, Dinamo București se pre
gătește pentru debutul său în turneul 
balcanic. După cum se știe, la 17 de
cembrie Dinamo va întîlni la Istanbul 
pe Fenerbahce. Bucureștenii vor mai 
susține la Istanbul, la 20 decembrie, 
un al doilea meci, de data aceasta 
amical. Ei au în proiect prelungirea 
turneului. O altă echipă bucureșteană 
„Steaua" are in perspectivă un turneu 
în Orientul apropiat 

namo București), Tătaru (Steaua), 
Dungu, Macri (Rapid), și V. Alexan
dru (Dinamo București).

ECHIPA B: Mindru (Progresul) — 
Popa (Dinamo București), Ioniță (Pro
gresul), Nagy (Steagul roșu) — Petru 
Emil (Știința Cluj), Koszka (Rapid) — 
Ivansuc (Știința Cluj), Meszaros

Doi din membrii loturilor reprezenta
tive; Ivan (stingă) și Dridea 1 (dreapta) 
angajați într-un „duel" pentru balon.

Foto : T. Chioreanu

(Steagul roșu), Mateianu (Știința 
Cluj), A. Munteanu (Petrolul), Czako 
(UTA).

Rezerve: Datcu (Dinamo București); 
Barbu (Dinamo Pitești), Marin Mar
cel (Petrolul), Tabarcea (Petrolul) și 
Hașotj (Steagul roșu).

| LA 10 Șl 17 DECEMBRIE I 
fSE VOR DISPUTA 14 MECIURI î 
♦ DE FOTBAL INTRE ECHIPE Ț 
î DE CATEGORIE A Șl B J 
J (Citiți amănunte in pag. a 3-a )X



Fura ca și iarna, cabana Platinele din intuiții Cibin este unul din 
punctele de întilnire ale turiștilor din Sibiu. Foto: O.N.T. „Carpați44

ACTIVITATEA
IN ȚARA

ORADEA. Întrecerile fazei regionale 
a campionatului de calificare'.în catego
ria A la handbal în 7 ău revenit'anul 

.acesta formațiilor Favorit Oradea, la 
fete și Rapid Oradea, la băieți. (I. Glii- 
fa-cotesp. regional).

SIGIIET. In localitate s.-au încheiat,, 
recent, meciurile din cadrul fazei 
g ion atici a' campionatului republican 
juniori. Iată clasamentele finale ; 
NIORI — 1. ȘTIINȚA CĂREI, 2. 
ința Baia Sprie, 3. Știința Sighet, 
Unirea Cehul Silvaniei; JUNIOARE
1. ȘTIINȚA OAREI, 2, Unirea Cehul 
Silvaniei, 3. Știința Baia Sprie, 4. Ști
ința Sighet. (L. A dalb art-coresp.).

re
de 
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ATITUDINI

O finală a surprizelor...
...așa poate fi caracterizat ultimul 

„act" al campionatului republican de 
sabie. Cea mai mare dintre surprize 
o constituie clasarea echipei Steaua 
(■campioana din anul trecut) tocmai 
pe locul III ! Meciul cheie a fost cel 
cu Știința București, pe care sabrerii 
dc la Steaua, în mod normal, tre
buiau să-l c-îștige. Știința București 
a aliniat o «SiTpă”for-fnâită di-ntr-un 
singur, specialist consacrat (Rohoni); 
în rest —' iiK ' trăg^tbr țiuțih antrenat 
(Maiioliu),

deseori arbi- 
în stare să

Turismul, prieten drag al sibienilor
care doresc 

odihnă in

vizită la a- 
din

Albu ne-a împărtășit
Sibiu, 
cîteva 
agen-

Zi de zi, localul agenției O.N.T- 
„Carpați" din Sibiu precum și filiala 
sa din Cisnădie sint asaltate de nu
meroși oameni ai muncii 
să-și petreacă zilele de 
excursii-

Zilele trecute făcind 6 
genția O.N.T. „Carpați" 
tov. I.
din multiplele preocupări ale 
ției :

— Sintem, ne-a spus dinsul, 
solicitați de cei care doresc să meargă 
în excursii atit . în 
botbare. In acest a-n 
brie la excursiile 
agenția noastră au 
12.000 de turiști. Și 
țară. Amintesc citeva 
recente : la București și la Giurgiu, 
cu vizitarea Podului Prieteniei, la 
Rimnicu Vilcea (550 participând) etc. 
Foarte interesantă a fost o excursie 
organizată la cererea muncitoarelor 
de la fabrica Libertatea Sibiu pe ruta 
Bicaz-Săvinești. Cele 78 de excursio- 
■niste au plecat cu autocarul și, pe 
lingă posibilitatea de a vizita hidro
centrala și tacul de acumulare de la 
Bicaz, au avut . posibilitatea să pe- Ș 
treacă cile t-a ■ zile in mijlocul munci, 
toarelor de la Săvinești unde acestea I 
le-au împărtășit din experiența lor. \ 
La rindul. lor. șibiencele le-au invitat 
pe colegele lor să le întoarcă vizita. ,

Am mai aflat că săptămînal se or- ‘ 
ganizează excursii lă cabanele Suru, 
Fîntinele, Gîtul Berbecului, la com- I 
plexul Simbăta, Păltiniș preFum șt

supra-

(ară cit și peste 
pină la 31 octom- 

organizate de 
participat aproape 
aceasta numai in 

excursii mai

in localitățile Sinaia, Doftana. Cra
iova, Ploiești, Buzău, Iași, Tg. Mureș.

— Mai notați o cifră, ne-a spus tov. 
Albu : numai in luna octombrie ta 
excursiile organizate de noi au parti
cipat 2.524 de oameni ai muncii. O 
dezvoltare tot mai mare o cunoaște 
turismul în rindul colectiviștilor. Tre
nuri speciale au fost puse la dispo
ziția lor pentru vizitarea pavilionului 
de mostre de la București, a Muzeu
lui Doftana precum și a orașelor Ti
mișoara, Cluj,

Pentru luna 
de turism din 
bilitatea de a
complexe turistice ca și posibilitatea 
de a-și petrece revelionul într-un ca
dru plăcut.

TG. MUREȘ. Sala l.M.F. din locali
tate a găzduit recent meciurile dc hand
bal în 7 din cadrul fazei regionale a 
campionatului republican de juniori. 
Primele locuri au fost ocupate de: Mu
reșul Tg. Mureș, la fete și Harghita 
Tg. Mureș, la băieți. (Ion Păuș-cores- 
pondent

București a condus la un moment dat 
cu 3—0. Elevii antrenorului Vîlcea 
s-au enervat, au acuzat 
trajul și n-au mai fost 
refacă handicapul.

Titlul de campion al țării a fosf 
cîștiga-t de către Dumitru Mustață 
care, în acest fel, reeditează perfor
manța din anul trecut. Pină în aju
nul întrecerii, specialiștii pronosticai 
însă .Q victorie a lui Rohon-i, anul a- 
cesfa mai constant în rezultate ș 

un sabxer. de categoria , a. socotit sabrerul nostru. Nr. 1. In .rea 
litate, l-a Tg. Mureș, Rohorfl a evolua 
destul de șters, comițînd multe gre 
șeii .tehnice și dovedind o pregătiri 
fizică insuficientă. In același timp 
Rdhoni a tras blazat, plictisit. Mus 
tată, în schimb, a fost deosebit di 
activ încă de la primele asalturi 
in-ipuniiKlu-se printr-o tenacitate extra 

fel ca și Vintilă. pe car 
doa-r

regional).

MAKE. Au luat sfîrșit și j'ocu- 
cadrul fazei- regionale a cam-

I
I

Brașov etc.
decembrie amatorilor 

Sibiu li se oferă posi- 
vizita alte cabane și

BAIA
rile din
pionatului de calificare pentru categoria 
A la handbal în
Masculin : C.S.O.
Sighet 27—17 ;
A.S.T.
MARE
Feminin
Baia

i Flacăra
! M arc —
I Lătiș-caresp.).

7. Rezultate tehnice — 
BAIA MARE — A.S.T. 
Voința

Sighet 17—27 ;
— Voința

— A.S.T.
Mare 3—2 ;

Satu Mare
Flacăra Satu Marc 9—6. (Ad.

ILIE IONESCU — coresp.

Sa tu
SIGIIET 
A.S.T.
8—8 ;

Satu Mare —
C.S.O. BAIA

Mare 42—15 ;
Voința

SIGIIET —
Voința Baia

Concursuri

ACTUALITĂȚI
• Duminică se va disputa ia Sibiu 

Intîlnirea restanță din cadrul . „Cupei 
F. R. Box" intre echipele C.S.M. din 
localitate și C.S.O. Baia Mare.

• Asociația sportivă Semănătoarea 
organizează vineri 8 decembrie, cu 
începere de la ora 11), o gală de box 
la care vor participii pugiiiști de la 
S.P.C., Dinamo, Semănătoarea și Me
talul. Intîlnirile vor avea loc in sala 
de festivități a uzinei „Semănătoarea" 
din Spl. Independenței nr. 319 (tram
vai 14).

I

MUSTAȚA
(Turou) și un... floretist (Mure- 

). Prin urmare, o echipă care
Il-a
șa-nu,
rru putea emite pretenții la primul 
loc. Și totuși, spre surprinderea ge
nerală, în mec.iul cu Steaua, Știința

ordinară, ia 
l-a depășit 

’experiență.
In sfîrșit, 

Organizarea 
cursului. In 
găsi o sală 
s-a recurs - 
la sala 
prinderi, 
Comisia 
Tg. Mureș riu s-a 
popularizarea finalei, 
fiind distribuite doar cîteva afișe.

Pentru aceste neglijențe supări 
toare. organizatorii din Tg. 
merită o critică severă, la fel ca 
federația de specialitate care, dup 
noi, s-a orienta t greșit a legi nd ace: 
oraș drept loc de desfășurare a fin: 
lei de sabie. (T. ST.)

prinți-un .plus d

surpriză neplăcută 
orice critică a con 
orașul nu s-a puți

rezultate si o întrebare! s 11

acti-.Parca nici n-ar fi iariiă 1... Vremea- Focșani 10 p, CSO Galați 30. p; indi- 
călduroasă 'irnbie:, puri și șîrnpTu,’ pe .vidual: M. Răsuceanu (SSE); Juniori I: 
sportivi "sărși continue activitatea in CSM Brăila 12 p, SSE Focșani 31 p; 
aer liber, pe stadioane. Aceasta este individual: ,P. Lică .(CȘM); Seniori: 
și una din explicațiile faptului că sezo-' CS Victoria Focșani 21 p; individual: 
fiului competițiilor de attetisrh nu. i s-a' Gh. Ungureanu (CSM Brăila). In cla- . . ,

(ețuburi): torva tineri atleți din Cimpia Turzii:
I. Sportul atletic este privit cu dezin
teres : fotbalul este totul ! ; 2. Nu pri- ' 
mim materialele și echipamentele nece- [ 
sare activității noastre; 3. In multe ca- j 
zuri (mai ales cind se antrenează fot- • 
baliștii) nu avem acces pe stadion; 4. ; 
Nu mai avem antrenor (?!); Pista ! 
stadionului a fost degradată în urma 
desfășurării unor concursuri de moto- j 
ciclism; 5. Bugetul secției de atletism I 

. ......... “ I 
i

• Cu puțini ani in urmă despre 
vitatea atletică desfășurată la Cimpia 
Târzii se vorbeau numai lucruri bune. 
Astăzi insă, activitatea-... scîrțiie. De 
ce ? Iată citeva răspunsuri la această 
întrebare pe care am pus-o recent cî-

O... 
sub 
tot 

corespunzătoare, astfel c 
— în ultimul

de.. ședințe a
sală pardosită cu ciment 
orășenească de

îngrijit nici d 
în tot oraș>t

moment - 
unei intre

scrimă di

Mur<

GALATI: 9 —10 decembri

Ultima finală a campionatul!
republican: cea de spadă

pus ini-ă punct Ba, dimpotrivă, corni- -samentul general pț raibatie (wuul...7- 
stile locale' organizează în continuare primul loc â fost ocupat dc reprezen- 
tot felul de concursuri care sc bucură tanții raionului Focșani cu 9 p. (OVI- 
de un deplin succes dg..partteipare. Iată 
acum- citeva din relatările primite de

corespondenții noștri.
TIMIȘOARA In cadrul unui con-
irs organizat pentru îmbunătățirea 

„recordurilor personale" aii fost înre
gistrate rezultatele : lungime fete : A- 
reta Pascu 13 ani — 4,63 m, Fe
licia Negru — 13 ani 4.39 m; lă 
înălțime ambele atlete au trecut 1,30 
m; disc (1,5 kg): Matei Plev 47,80 in: 
1.000 m: Gerda Ztegier 3:14.2; 30.000 
m: V. Virvoreanu 1.58:53,8. (EMIL 
GROZESCU — coresp).

FOCȘANI. In incinta Stadionului 
„23 Anglist" din Idealitate s-a desfă
șurat etapa regională a campionatelor 
republicane de crds. Junioare II : CSO 
Galați 9 p, SSE Focșani 12 p; indivi
dual: A. Morozan (SSE Focș ); Juni
oare I: CSO Galați 10 p, CSM Brăila 
II p, SSE Focșani 28 p; individual: 
S. Gîță (CSO Galați); Juniori IlfSSE

p. (OVI
DIU GAVRILA— coresp.)

CODL.EA Asociația Știința 
litate a organizat iui concurs pentru 
elevii-, din clasele V—VII.. La startul 
probelor a i: fost prezenți peste 130 de 
copii. Cîteva rezultate: FETE: 00 m: 
D. Vigheci (1948) 8,9; înălțime: FI. 
Dimitriu și Ed. Schall (1949) 1,34; 
lungirile: p. Vigheci 4.35; greutate (3 
kg): 1. Prbnini (1918) 8„47>: BĂIEȚI : 
00 ni:. I. Ma.gyar.i- (1948) 8,7; lungime: 
I. Magyari 4,51; greutate (4 kg): l. 
CiocSnescu (1948 ) 8,89 m. (C. GRUIA 
coresp. regional).

din loca-

La Galați, într-un centru în care ser 
ina înregistrează țol n»ai mulți simp 
tizanți .de la un concurs la ,{»hul, / 
spadasini, finaliștii la ac<*asT!l prob 
își- vor -disputa simbălă și duminică î 
tîietatea.

\ or fi prezenți la finală : C. Steliu 
R. Dobrescu, (»/i. Lăudoiu, Dan Iones< 
și A' Marinescu fSteaua), Cri st u [Jchii 
dopai (Progresul București), C/mXtn 
ti/u Paisie și 7. Moldunski (Petrol 
Ploiești), /. Prezenslii, St. Ilaukler 
St. Orban (C.S.M. Cluj), I. Iluszar 
\!. Sas (Știința I g. Mureș*). I. Koras 
(C.S.M. C.ri.șana Oradea). Al. Naghi 
Sf. Iladi (Unio-Mcteorul roșu Sa 
Man).

Note critice

sala 
Bir-

Destinații curioase...
a primit, in ultimul timn. 

de sport a Școlii medii nr. 1 din 
Iad. A fost o vreme cind in sala de
sport domnea o... veselie de nedescris! 
Artiștii amatori ai sindicatului invă- 
țămint, seară de seară. își arătau mă
iestri-a in minunate repetiții. Coriștii 
și dansatorii luaseră locul sportivilor.

Dar situația aceasta s-a schimbat 
„radical" de la începutul anului șco
lar : sala de sport a fost transformată 
in... librărie ! Degeaba a intervenit 
consiliul orășenesc U-C.F.S. ca sala 
să fie redată sportivilor. Hotărirea 
fusese luată doa-r de tovarășul C. 
Circotă, șeful secției de învățământ 
și cultură a Sfatului popular orășe
nesc.

Și așa, elevii școlii s-au obișnuit 
să facă sport printre bănci, în sălile 
de clasă... Ce-ar fi ca tovarășul Cir
cotă să asiste măcar la o oră de edu
cație fizică la această școală ?! Nu 
știm dacă i-ar place...

EL IA DE SOL OM ON -coresp

rile. Probabil că nunțile nu mai sini 
atit. de rentabile ’ Iar sala are un 
aspect prea puțin... sportiv : aparatele 
de gimnastică au fost îngrămădite 
fiindcă ocupau prea mult loc, accesul 
sportivilor la antrenamente este tot 
mai des condiționat 
de închiriere a sălii 
încă ceva: sala de 
zată“ permanent ca
Hirtia creponată, multicoloră, împin- 
r-ește sala, de la un capăt la altul.

de „contractele" 
pentru baluri, Și 
sport e „pdvoa- 

pentru chermeze.

i

există numai pe hirtie. El este folosit 
adesea in alte scopuri și 
atletism. De aceea este o 
problemă deplasarea noastră 
concursuri republicane.

Ce părere are consiliul de 
al asociației Industria Sîrmei din Cim
pia Turzii

nu pentru 
adevărată 
la diferite

conducere. ,,Cupa 13 Decembrie

Minunate seri de dans...
sîn-t organizate. în . sala de sport a 

^asociației sportive''Vdiriță1 din Focșani. 
1 Mai mult chiar :. în. • această sală de 
[sport, in ultimii 2-3' ani', au avut loc 
hmai multe... nunți decît manifestații 
[uportive...
țp ■ffi'.acesta f

Pentru oa șă nu avem... vorbe cu 
consiliul asociației Voința, publicăm 
și afișul de la un recent bal ce s-a 
numit „reuniune tovărășească". Poate 
— însfirșit — consiliul local U.C.FS. 
îi va chema la ordine pe cei care, 
în loc să se preocupe de buna pre
gătire a sportivilor, și-au făcut o ocu
pație din organizarea de baluri în sala 
de fiport.

K î>&Wi . . ALRI-LI.VN AXElDIJjE-cerîșsp,

rwgbi a dubii 
Poligrafic din < 
curîtid, a inițiat
dot at A cu „Cu

organizează

meciuri

CLASAMENTE
MASCULIN

SERIA
Rapid București 
Steaua Buc.

3. Dinamo O ui
Dr. Petru Groza

4. Știința cluj
5. Știirtța Galați
6. C.S.M.S. Iași
7. Petrolul Ploiești
8. Știința Petroșeni

1.
2.

4. Metalul București
5. Olimpia Brașov
6. I.F.A. București 

Voluta M. duc 
C.S.M.S. Iași

SERIA A

SERIA A
1. Dinamo București 
" Farul Constanța 

Progresul București 
Știința Timișoara 
Tractorul Brașov 
C.S.O. Craiova 
Flacăra roșie Buc. 
C.S.M. Cluj

FEMININ

Rapid București 
Farul Constanța 
C.p. București 
C.S.M. Sibiu
C.S.O. Craiova 
C.F.R. Timișoara 
Progresul Bueuiești 
Sănătatea București

Tlnăra ■ secție de 
raional Combinatul 
pitală. înființată de 
frumoasă comjietiție 
13 Decembrie".

T.a această întrecere participă echip 
Universitatea C. I. Paihon, Arhitcctu 
Știința I.l’.G.G., Știința Construcții, 1 
litehnica și, bineînțeles, C.P.B. Ec.liip 
au fost împărțite în două serii, urm 
ca primele "clasate să se întîlnească 
finala Cupei. întrecerile au loc pe t< 
nurile Tineretului și C.P.B.

lată primele rezultate: C.P.B. 
Știința 'Construcții 6-6. Politehnica 
Arhitectura 0—11, C.P.B. —- Unive 
tulea C. I. Parhon 6—5. întrece 
continuă.

N. TOKACEK — corcsf

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

SERIA I
Dinamo București 
C.S.M. Cluj 
Știința Cluj

Vineri, două
în sala

i t ț.'iJl’.O d; ■ ,
Mîine în sala Giuleșli. înc«pînd de 

la ora 17, se .vor disputa -două-res
tanțe din cadrul campionatului femi
nin : Sănătatea — Progresul Meta
lul ■— știința. Ciul

Practicați sporturile de iarnă 
în vacante ideale!9

Agențiile și filialele

TABERE 
pentrii elevi 
și studenfi 

în stațiunile de munte
Se asigură transportul, masa și 
cazarea Ia hoteluri, vile sau cabane



în primul meci din Cupa Campionilor Europeni Ia baschet masculin

DINAMO TBILISI A ÎNVINS ECHIPA STEAUA CU 77-76 (33-36)
Revanșa are loc simbată la Tbilisi

10 echipe de categorie A și 18 de categorie B 
se intilnesc in meciuri tur-retur la 10 și 17 decembrie

Marți seară s-a desfășurat în sala Di
namo din Capitală intilnirea internațio
nală de baschet dintre echipele Steaua 
București, campioana țării noastre, și 
Dinamo Tbilisi, -a doua clasată , în 
campionatul Uniunii Sovietice. A fost 
primul meci din cadrul ediției 1961 — 
1962. a. Cupei Campionilor Europeni. 
După o 'întrecere pasionanta, spec
taculoasă. șj de ridicat nivel •telmic,. 
valoroșii baschetbafiști ' sovietici1 aii 
învins cu 77—76 (33—36), realizînd 
o victorie foarte prețioasă, prin care, 
și-au. mărit siffițitor șansele de .a st? 
califica în turti! următor al’ compe-, 
tițici. A doua întîlnire dintre Steaua 
și Dinamo Tbilisi va avea loc sîm- 
bătă seară, la Tbilisi, iirmînd că re
zultatul acestei partide să decidă 
cine va juca mai departe în C.C.E

Intilnirea de marți a ținut încor
dată atenția spectatorilor pînă în ul
timele'^secunde. Steaua a luat con
ducerea dtn primul mituit (2—0), a 
condus destul de categoric în prima 
repriză (9—1, 15—7, 23—15, 27—17, 
30—21), pe care a încheiat-o însă cu 
un avantaj doar de 3 puncte. In 
partea a doua a meciului scorul a 
fost foarte strîns. baschetbaliștii ro- 
mîni continuînd să conducă, dar la 
•diferențe mici (min. 22: 38—35,
min. 24: 44—43, min. 27: 53—50), 
pînă în minutul 31 cînd, pentru prim. 
dată, oaspeții au luat conducerea : 
56—55. De aci avantajul alternează 
pentru cîteva minute, iar de la scorni 
de 61—62 Dinamo Tbilisi preia con
ducerea, pe care nu o mai cedează 
pină la sfîrșit. Baschetbaliștii sovietici 
iau, la un moment dat, un avans de 
10 puncte (min. 37: 76—66), dar, 
în final, jucătorii de la Steaua se., 
apropie pînă la 1 punct: 76—77

Ofonosport
Este evident cA avantajele oferite in 

luna- decembrie concursurilor pronosport 
an toate motivele si exercite o mare a- 
tracție iii rindui participanțiior. Faptul 
cj o varianta jucată are trei Șanse de 
cutie vorbește de la sine.

Care sint cele trei șanse 7 să le mai 
amintim o dată •

1. de a cîștiga un premiu obișnuit cu 
IZ, li sau 10 rezultate.

2. de a cistiga un premiu cu 12. 11. 10 
sau 9 rezultate Pe baza pronosticurilor 
extrase din urnă.

3. de a eîștiga, cu aceeași variantă, pre
mii cumulate.

Și acum, pentru .că si concursul de du
minică io decembrie beneficiază de avan
tajele acestea, să trecem in revistă cele 
douăsprezece meciuri care alcătuiesc 
programul (amintim ca in locul meciu
lui XII I.azio—Pro Patria s-a introdus 
intilnirea Progresul — steagul roșul.

Nedef a pătruns sub panou fi încearcă să-l depășească pe Dikidze-Lejava, care 
este pregătit să-i împiedice acțiunea.

Foto : T. Chioreanu

Cînd. mai erau două secunde de joc 
Demian ratează două aruncări libere. 
Adăugind acestei pasionante evoluții 
de scor și eliminările pentru comite
rea a 5 greșeli personale (Niculescu 
min. 27, Nedef min. 30, Fodor min. 36, 
Kiladze min. 16, Ugrehelidze min. 25. 
Altabaev min. 29. Hazaradze min. 30, 
Dikidze-Lejava min. 34 și Minașvili 
min. 39) care au creat și ele situații 
deosebite, ne dăm și mai bine seama 
de pasionanta desfășurare a acestui 
meci.

Echipa Dinamo Tbilisi a confirmai 
întrutotul frumosul renume de care se 
bucură pe plan internațional. Alcă
tuită' din excelenți tehnicieni, majo
ritatea dotați cu talie înaltă, Dinamo 
Tbilisi a arătat maturitate in joc, 
complexitate in acțiunile lor tactice 
și o putere de luptă inepuizabilă 
Mai rrjult.poate de.cît în evoluțiile an
terioare din. țara noastră, baschet
baliste gruzini ati demonstrat cum 
se joacă baschetul modern, făcîndu-ne 
să admirăm deopotrivă virtuozitatea 
tehnică, concepția tactică, rezistența 
fizică și morală.

Steaua a făcut o repriză excelentă 
— prima — în care, dacă insista mai 
mult asupra eficacității și mai puțin 
asupra spectacolului, putea realiza o 
diferență mare. In repriza a doua 
Steaua a comis multe greșeli, dintre 
care vom aminti doar cîteva : păstra
rea lui Fodor în teren, deși era vădit 
ca nu e „in zi" de coș, menținere! 
pe banca rezervelor a jucătorilor 

Doi antrenori ne vorbesc despre meciul experimental de duminică

înalți (Valeriu, Nedelea, Nagy), deși 
avantajul de înălțime ăl oaspeților 
era evident (ceea ce a dus la pier
derea oricărui control sub panouri), 
aruncările la coș de la distanță exe
cutate de Folbert și Fodor (nereușite) 
în perioade în care era clar că mingile 
ratate nu puteau ii recuperate. De 

altfel, ca observație generală, consi
derăm că antrenorul C. Herold 
greșește prin modul in care alcă
tuiește și conduce echipa. Mai 
multă încredere în jucătorii de re
zervă nu iar aduce decit foloase. I

Cele 153 de puncte au fost înscrise 
de: Minașvili 6, Hazaradze 4, Mo- 
seșvili 18, Ugrehelidze 8. Aciba 2, 
Altabaev 19, Kiladze 2, Goghelia 6, 
Dikidze-Lejava 11, Abașidze 1, pen
tru Dinamo și de Folbert. 16, Nedef 
5, Fodor 11, Novacek 12, Niculescu 
8, Nosievici 18, Demian 2, Cimpoiaș 
4. pentru Steaua. Au condus arbitrii 
M. Cziffra (R.P. Ungară) și Al. 
Kristoff (R.P. Bulgaria),.

D. STANCULESCU

Știința București — Voința Oradea 
57-32 (39- 15)

In intilnirea disputată marți, în ca
drul etapei a VII-a a campionatului 
republican feminin, Știința București 
a învins Voința Oradea Cu 57-32 
(39-15).

Așadar, nici o pauză în activitatea 
echipelor noastre de fotbal de categorie 
A și B în perioada imediată de după 
terminarea turului campionatului. Dumi
nica aceasta, aipalorij de fotbal vor 
avea VHlc.jul să urmărească din nou în 
întreceri deosebit de interesante o serie 
din cele mai valoroase formații. Din 
inițiativa federației, în zilele de 10 și 
17 decembrie se vor organiza meciuri 
în cinstea zilei de 30 Decembrie, la care 
vor participa 10 echipe de categoric A 
și 18 formații fruntașe ale categoriei B.

Inițiativa este binevenită, pentru că 
asigură o continuare a activității fotba
listice și dă posibilitate echipelor parti
cipante să folosească o serie de jucători 
noi, de valoare. Pe de altă parte, echi
pele se 'pot concentra exclusiv asupra 
desfășurării unor jocuri de calitate, asa 
cum au demonstrat — de altfel — că 
este posibil formațiile Steaua și Dinamo 
București, duminica trecută. în plus 
faptul că meciurile se dispută tur-retur 
va contribui la mărirea interesului în 
jurul lor.

Duminica aceasta se vor disputa ur
mătoarele partide :

Dinamo Bacău —. C.S.M.S. Iași (arh.: 
O. Turcitu-Galați, T. Leca și V. Ilără- 
tău-Brăila).

Dinamo Galați — Rapid București 
(N. Cursaru. N. Moroianu. M. Marinciu- 
Ploicști).

C.S.M. Crișana Oradea — U.T.A. (1. 
Bucur-Caransebeș, L. Ferenczi. G. Blau- 
Timișoara).

ȘTIRI
Știința Timișoara 

joacă în R. D. Germană
Echipa de fotbal de categorie \ 

Știința Timișoara va susține trei 
partide in R.D.G la datele de 9, 10 
și 13 decembrie. Fotbaliștii timișoreni 
vâr intîlni pe Aufba.. Magdeburg, 
Chemie Halle și o echipă incă ne
desemnată.

• Meciul de campionat (restanță) 
Progresul —- Steagul roșu va fi arbitrat 
de Ad. Macovei, E. Bubnniz și 1. Fra
sin (toți din BaeSu). Meciul ae va dis
puta pe stadionul „23 August" tnce- 
pînd de la ora 12,30 în loc de ora 14 
cum se stabilise inițial. In deschidere 
va avea lor intilnirea de tineret (ora 
10.45).

Biletele pentru această partidă se pun 
în vînzarc de azi la oasele obișnuite.

• Un joc amical la Sibiu: C.S.M. 
Sibiu — Chimia Govora I—1 (l—0). 
Au marcat : Dombrovsehi pentru gazde 
și B im pentru oaspeți.

• In cadrul Cupei R.P.R. 1961—62 : 
Oituz Tg. Ocna — Petrolul Moinești 
4—0 (3—0).

Jiul Pelroșeni — C.F.R. Timișoara (J, 
Pafadc-Sibiu, G. Pop, St. Staroii-Hun®-* 
doara)

C..S.O. Craiova — Dinamo Pitești (V< 
Dumitrescu, T. Fi ran, G. Popa-Buc.).

C.S.O. Baia Mare — Știința Cluj (N^ 
Macovei, T. Costan, I. Erdos-Oradca)<

C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni (V> 
Joja-Arad» C. Moldoveana-Timișoara, L 
David-Lugoj).

Poiana Cîmpina — Metalul Tirgoviște 
(C. Sotir, R. Platoș, C. Niculescu-P>uc.j\

Tractorul Brașov — Prahova Ploiești 
(VI. Te.o.dorescu, Cr. Manusa ridis, Tți 
Florcanu-Buc.).

Ind. Sîrmei C. Turzii — Arie șui Turda 
(I. Cîmpeanu, A. Pop. R. Sabău-Cluj)r

C.S.M. Brăila — Știința Calați 
Glieorghiță-Bacău, G. Crăciun-P, Neamț, 
I. Toma-Bacuu).

Dinamo Obor — CFR Roșiori (Fr, 
Maiecscu, L. Gugiu, A, Miinich-Buc.).

Celelalte două întîlniri se vor disputa 
joi 14 decembrie, deoarece Progresul 
și St. roșu joacă duminică în campionat?.

Farul Constanța — Progresul Buc^ 
(P. Malița, C. Dragu, G. Dcnglicl-Plo* 
iești).

Steagul roșu Brașov — Mureșul Tg. 
Mureș (P. Sotir, S. Popa, M. Ispas*. 
Mediaș).

Returul acestor întîlniri va avea loc 
la 17 decembrie pe terenurile cehi pelox 
care se deplasează duminica aceasta.

Echipele pot înlocui portarul și trei 
jucători de cîmp în tot timpul meciului.

• Astăzi, cuplaj în Ciulești : Rapîcf 
(tinerel) — Metalul (ora 12) și Rapid 
— Flacăra roșie (ora 14).

Cititorii
care nu și-au putut procura 

PROGRAMUL
cu premii editat cu ocazia meciu
lui Steaua — Dinamo București, îl 
mai pot găsi la agenția centrală 
„Loto Pronosport", din calea Victo
riei nr. 9.

Data pină la care se pot trimite 
răspunsurile la concursul cu premii 
organizat de ziarul „Sportul popu
lar" și „Loto-Pronosport" s-a pre
lungit pînă duminică 17 decembrie 
inclusiv.

Fiecare răspuns trebuie să fie în
soțit de cuponul publicat în pro
gram.

I. ATALANTA - ROMA
Sint una .lingă aît^ in clasament (locul 
șj respectiv 6). Prima șansă o are gaz

da, însă un meci egal n-ar fi exclus.
II. TORINO - MILAN. Un meci foarte 

echilibrat. Torino este neînvinsă încă 
pe teren propriu iar Milan ocupă locul 
3 în clasamentul general.

III. SAMPDORIA - ROLOGNA. Gaz
dele au nrima șansă fiindcă beneficiază 
de avantajul terenului. Bologna poate 
face însă o surpriză.

IV. UDINESF - JUVENTUS. Udinese 
merge foarte slab, astfel că nu-i putem 
acorda decit sansa obținerii unui punct.

V. FIORENTINA - I.ECCO. Incontesta
bil, prima șansă aparține gazdelor !

VI. PALERMO - LANFROSI. Locul 12 
și respectiv 13, iată poziția în clasament 
a celor două echipe. în perspectivă un 
meci extrem de echilibrat..

VH. VENEZIA - PADOVA. E greu de 
cîștigat la Venezia, dar un meci egal 

poate scoate.
VIII. SPĂL - MANTO VA. Cu un Cer- 

vato în formă excelentă, echipa din Fer
rara va reuși să se apere bine.

IX. INTERN AZION ALE - CATANIA. 
Favorită echipa gazdă; < •

X. ftitESClA - GENOA. Genoa trebuie 
să revină in divizia A iar , locul pe pare-I ' 
ocupai,aeuni în clasament o îndreptățește 
să aspire la acest lucru.

XI. I MFSSINa. - BARI. Mesșina poate 
«ă Cîștige, dar n-ar fi exclus un meci 
egal.

XII. PROGRESUL - STEAGltL ROȘU. 
Acest meci s-a introdus în locui întîlnl- 
rii Lazio -* Pro Patria.

Steagul roșu va căuta să cîștige măcar 
cea de? a doua restanță (prima,.a pier
dut-o la Arad 1—3). Dar vop fi bucurește- 
nii de acord ?

La tragerea speciala prt>nio«xdres nr;' 
49 din ..scana zilei de 6 decertibria 19G1, 
au fost extrase din urnă următoarele

Repunerea mingii 
in joc ca piciorul, 

poate, dar renunțarea 
la ofsaid, nu!

Diritr-o primă și succintă analiză 
a unui meci disputat fără ofsaid și 
cu efectuarea cu piciorul a repunerii 
mingii. de la tușă se pare că mai 
demnă de luat in seamă, ca fiind mai 
folositoare jocului; ar fi înlocuirea 
ariincării de. la . margine cu o lovi-, 
tură liberă (indirectă) cu piciorul.

, De ce ?
Aruncarea mingii în aut este o 

armă a apărării, destructivă, dăună
toare cursivității jocului, care mai și- 
fură dm timpul efectiv al unui meci, 
atunci cînd mingea este trimisă în 
afara terenului in mod intenționat și 
repelat. Față de pericolul minim pe 
caCe-l reprezintă o repunere cu mina 
ă- mingii în joc (sîrit atît de puțini 
jucătorii cu aruncări la mare distan
ță.;.). jucătorii își îngăduie să scoată, 
des mingea în ăiut, ca fiind cel mai 
simplu mijloc, defensiv. Se pare că 
tratamentul., eficace ș:l acestei „bplj" 
ar fi repunerea mingii îri joc cu pi
ciorul. După cum s-a văzut în me
ciul experimental de duminică, nu
mărul fazelor de poartă crește, lovi-.

■■ PRONOEXPPRES: I

numere ;
raza I 12 4 28 21 37 3
Numere de rezervă : 39 27
Faza II 31 46 19 ii 28 38
Numere de rezervă 1 9
Fond de premii 1.128.730 lei.
Tragerea următoare va avea Ioc

gnlercuri 13 decembrie 1961 în orașul cluj. 
Bubrică redactată go Loto-Pronosport.

Disputarea meciului de tineret Steaua — Dinamo în 
condițiuni speciale (fără ofsaid și cu repunerea în joc 
cu piciorul a mingii ieșite în aut) a prilejuit cîteva 
constatări interesante, mai ales în ceea ce privește înlo
cuirea aruncării cu o lovitură liberă indirectă. Jocul a 
fost mai cursiv prin faptul că apărătorii au fost mai 
atenți atunci cînd au respins atacurile, iar loviturile 
libere indirecte au creat multe faze de poartă. Dacă în 
meciurile obișnuite jocul se întrerupe de foarte multe 
ori (între 50—70), de data aceasta mingea a ieșit în 
aut doar de 27 de ori (Steaua a beneficiat de 13 lovituri

de la tușă, iar Dinamo de 14). In decursul meciului 
apărătorii au trimis numai de 4 sau 5 ori mingea 
intenționat în aut. In rest, ieșirea mingii în afara tere
nului s-a datorat unor, execuții greșite .(d&Rajâri sau 
pase).

In legătură cu acest meci experimental am solicitat 
părerea a doi antrenori, pe care o redăm în rîndurile 
de mai jos. Pentru că, în mod normal, după o singură 
experiență nu se poate trage o concluzie definitivă, 
observațiile colaboratorilor noștri se limitează la cadrul 
unor discuții pe marginea jocului de duniinică.

turtle libeme indirecte creează situații 
mai periculoase în careu, spre deose
bire de aruncările cu mina. Socotesc 
că o modificare a regulamentului în 
acest sens ar fi în folosul fotbalului, 
ar constitui antidotul practicii acelor 
echipe care obișnuiesc să „tragă de 
timp" prin aruncarea mingii în aut. 
Im condițiile unor lovituri libere in
directe’, ..în unele cazuri mai pericu
loase decîț cornerele, acestor echipe 
nu le-ar mai da mina să scoată me
reu 'mingfcă în' aut. Sint argumente 
care .pledează în favoarea repunerii 
mingii în ’ joc cu piciorul.

Cît privește nșaplicarea regulii 
ofsaidului — meciul de duminică din
tre echipele de tineret Steaua—Dina
mo — n-a fost concludent, deoarece 
jucătorii , celor două echipe au căutat 
prea puțin să beneficieze de acest 
avantaj. E și normal dacă ne gîn- 
dim că, fplbaliștii noștri sint obiș- 
riiuiți. de ani de zile cu existența of
saidului... După părerea mea însă, des
fășurarea. unui joc organizat, larg, 
vârfat, 'bă'zat pe principii bine deter
minate nu-i posibil fără regula de 
ofsaid. .Jocul ar ajunge să se bizuie 
pe un mare coeficient de hazard. 
Spre convingere, s-ar mai putea face 
experiențe ca duminică. Ca o curiozi
tate aș propune experimentarea neapli- 

cării ofsaidului numai pe o porțiune 
a terenului, de pildă la 20—25 tn in 
fața porților.

EUGEN MLADIN 
antrenor

O ,,voce“ contra
Cele două derogări de la re

gulament aplicate în meciul de tine
ret Steaua — Dinamo București au 
constituit o noutate pentru spectatori. 
Modul cum au fost folosite însă, nu-i 
de loc concludent. Consider că expe
rimentul de duminică nu poate servi 
drept un argument în favoarea modi
ficării vreuneia din cele două reguli 
de joc.

Regulamentul jocului de fotbal și 
modificările ulterioare s-au născut 
treptat, in raport cu evoluția și nece
sitățile jocului. In această privință 
găsesc interesant să arăt că in ce pri
vește aruncarea de la tușă, aceasta 
n-a fost efectuată întotdeauna așa 
cum știm astăzi. Pină în anul 1883 
mingea era repusă în joc de la tușă 
cu o singură mină. Distanța pînă la 
care putea fi aruncată atingea 30-40 
m. Cu o pregătire specială, distanța 
aceasta putea fi chiar depășită- In 
1883 însă, regulamentul a fost modi
ficat: mingea trebuia repusă în joc 
cu ambele mîini, așa cum se face azi. 
Motivul: sancțiune^ era mult prea 

mare și severă față de greșeala teh-ț 
nică săvirșită de apărător.

De altfel, acesta este și motivul 
pentru care nu sint de părere ca a~ 
runcarea de la tușă să fie înlocuită 
acum cu o lovitură liberă indirectă; 
Avantajul ce s-ar crea unei echipe ar 
fi prea mare în raport cu gravitatea 
greșelii comise de un apărător.

Pentru că se pune, insă, problema 
trimiterii intenționate și repetate a 
mingii in aut in scopul de a „trage 
de timp", nu s-ar putea eventual ca 
această acțiune „antijoc" să fie apre-l. 
ciată ca atitudine nesportivă și sanc
ționată cu o lovitură liberă indirectă? 
Regulamentul de joc dă această posic 
bilitate.

N. ROȘCULEȚ
antrenor

Ați știut ?...
• Aruncarea mingii de la tușă cu 

mîinile este o rămășiță din rugbi,- 
(„născut" în 1823), sport înrudit cu 
fotbalul. Diferențierea fotbalului de 
rugbi s-a făcuț. o dată cu elaborarea 
primului regulament aâ fotbalului, ta 
1863, regulament care cuprindea 13 
articole și care interzicea jucarea min
gii cu mina.

• Repunerea mingii în joc cu pi
ciorul s-a mai aplicat în fotbal! ArsJ. 
trenorul emerit E. Vogi iși amintește 
că prin 1919-1921 se disputau meciuri 
in care repunerile mingii de la tușă 
se făceau cu piciorul. Ulterior s-a re
venit la aruncarea cu mîinile, deoare
ce prin lovituri libere cu piciorul se 
crea echipei ' beneficiare un avantaj 
prea mare față de gravitatea greșelii 
comise.

• Lovitură liberă indirectă de la 
tușă se acordă și azi la fotbal, dar 
numai în cazul cînd aruncarea de la 
tușă este efectuată greșit și de a 
echipă si de cealaltă.



Noutăfi din sportul sovietic
SPASSKI CONTINUA SA CONDUCĂ 

IN CAMPIONATUL DE ȘAH 
• AL U.R.S.S.

a 12-a a campionatului 
U.R.S.S., fostul campion 
șah, Mihail Tal, a suferit

j

Presa internațională comentează in prezent tn mod detoliai stră
lucitul succes repurtat de către reprezentativa de fotbal a Uniunii 
Sovietice in turneul întreprins in America de Sud. Este pentru prima 
dată cînd naționala Argentinei a_ fost nevoită si părăsească terenul 
propriu invinsă. Trei meciuri — trei victorii, iată bilanțul turneului 
fotbaliștilor sovietici în Argentina, Chile și Uruguay. fotografia de 
față înfățișează un aspect de la meciul Argentina— 
pe terenul River Plata din Buenos-Aires in fața a 110.009 
înaintarea echipei 
unul din golurile

sovietice a străpuns apărarea adversă fi 
meciului.

desfășurat 
spectatori, 
va înscrie

FOTO: prensa LATINA

DE HOCHEIREPREZENTATIVA
. PE GHEAȚA A U.R.S.S. A CIȘTIGAT 
, PRIMUL MECI INTERNAȚIONAL 

DIN ACEST SEZON

Echipa de hochei pe gheață a 
i U.R.S.S. a debutat cu o victorie în 
noul sezon internațional, învingînd 

I reprezentativa Suediei cu 2—1 (1—0, 
1 1—1; 0-0). Meciul s-a disputat la Pa-

• Echipele S. K. Leningrad și 
i A.Z.S. Varșovia s-au întîlnit în primul 
' lor meci din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la baschet feminin. Baschet 

! balistele din Leningrad, care au avui 
! două excelente realizatoare în Nina 
‘ Poznanska și Ala Erehova, au obținut 
j victoria cti 62—56. Returul va avea 
I (oc la Varșovia.

• In Palatul sporturilor din Buda- 
1 pesta s-a desfășurat întilnirea inter- 
1 națională de gimnastică dintre echipele 
IR. P. Ungare și R. P. Bulgaria. La 
masculin au ciștigat gimnaștii ma

I ghiari cu 551—550,50 puncte, în timp
I ce la feminin au învins sportivele bul 
' gare cu 360,266—336,365 puncte 
: Svetlana Dimova (R. P. Bulgaria) 
I 74,66 puncte și Csanyi (R. P. Ungară) 
‘113,65 puncte s-au clasat pe primele 
; jocuri la individual compus.

• Pentru a 8-a oară, campionul 
mondial de box, negrul Floyd Patter
son și-a apărat cu succes titlul la cate 
goria grea, învingîndu-1 prin k.o. în 
rundul 4 pe șalangerul său. Mac 
Neely. întilnirea a 
campionului, care în 
prize și-a trimis de 
la podea. Meciul a 
7.500 spectatori.

său, 
fost la discreția 
cursul celor 4 re 
9 ori adversarul 
fost urmărit de

• In penultimul meci internațional 
i bl sezonului, echipa selecționată de 
box a R. P. Polone a învins la Lodz 
cu 16—4 echipa reprezentativă a Sco 
ției. Echipa poloneză a avut cei mii 
buni boxeri în 
zikowski și greul 
învins prin k.o. în 
son. Din echipa
Adamski. Dampc și Walasek, care vor 
evolua însă la 10 decembrie la Buda
pesta în compania echipei R. P. Un
gare

Kulej, Knut, Pietr- 
Jedrjewski, care l-a 
repriza 1 pe Adani- 
poloneză au lipsit

încep campionatele internaționale 
de tenis de masa ale R. P. Polone

la competiție participa și un lot de sportivi romînl

i In runda 
de șah al 
mondial de . , _
prima înfrîngere, pierzînd în 40 de 
mutări, cu albele, la marele maestru 
D. Bronstein. In celelalte partide 
Holmov a ciștigat la Baghirov, Hasin 
la Gurghenidze, Vladimirov a pierdut 
partida cu Lein. Polugaevski, cu ne
grele, l-a 
încheiat 
Keres.

Numai 
cea de-a 
Holmov, 
mele locuri, a fost învins de Scia- 
novski, Vladimirov a ciștigat la Nej- 
metdinov, Gurghenidze a pierdut la 
Taimanov și Savon l-a învins pe Koț. 
Spasski a întrerupt cu avantaj la H»- 
sin, în timp ce Tal, cu un pion în mi
nus, va trebui să joace foarte bine 
pentru a obține victoria în întrerupta 
cu Polugaevski.

Spasski, cu 7'/, puncte, două partid» 
întrerupte și o partidă amînată, con
tinuă să fie lider a-1 campionatului.

învins pe Șamkovici. S-a 
remiză partida Averbach ■—

4 partide s-au terminat în
13-a rundă. Marele maestru 

unul din pretendenții la pr!-

KUPERMAN ARE 2 PUNCTE AVANS 
IN CAMPIONATUL MONDIAL 

DE ȘAȘKI

S-a disputat cea de a 16-a par
tidă a meciului de șașki (dame) pen
tru campionatul • mondial între Șce- 
golev și Kuperman, încheiată cu vic
toria lui Kuperman. In prezent scorul 
este de 9—7 în favoarea lui Kuper
man.

Sezonul internațional de tenis de 
masă este în toi. Abia terminate cam
pionatele internaționale ale Scandina
vici si. cu începere de mîine, o nouă 
competiție importantă reunește pe unele 
dintre cele mai bune „palete" de pe 
continent Este vorbă de campionatele 
internaționale ale R.P. Polone care se 
deschid vineri la Varșovia. După cum 
este cunoscut, la aceste întreceri, țara 
noastră va fi reprezentată de un nu-
♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Echipele de baschet
- Rapid București (fete) t 
:si Steaua (băieți) au plecat ♦

măr de cinci sportivi : campioanele 
mondiale și maestre emerite ale spor
tului Maria Alexandru și Geta Pitică, 
jucătoarea Catrinel Folea și jucătorii 
Virgil Sîndeanu și Dorin Giurgiucă.

Acest concurs ca și altele care vor 
urma, constituie tot atîtea etape de ve
rificare a stadiului de pregătire a lo
turilor noastre reprezentative în vede
rea campionatelor europene care vor 
avea loc în primăvară. De aceea spe
răm că cei cinci sportivi romîni care 
concurează de mîine la Varșovia nu 
vor precupeți nici un efort pentru o 
comportare cît mai bună, la nivelul 
prestigiului de care se bucură tenisul 
de masă rominesc.

:: în R. D. G. și în II. R. S. S. ♦
♦ 

" Miercuri dimineață, campioanele* 
"țării noastre la baschet, Rapid!
♦ București la fete și Steaua Bucu-* 
Țrești la băieți, au plecat în R.D. Ț
♦ Germană și, respectiv în U.R.S.S l

Î
pentru a disputa jocurile din cadrul J 
Cupei Campionilor Europeni. Am-.» 
bele echipe vor juca simbătă. Ra-> 
pid va intilni în primul său mecii 
*^din această ediție a C.C.E. campi--- 

Toana R.D. Germane, formația Che-" 
♦ mie din Halle. Returul va avea loc.. 
*la 31 ianuarie, la București. Steaua" 
♦ va susține la Tbilisi revanșa cu^ 
' Dinamo, de care a fost învinsă la- - 
^București cu 77—76. “
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ÎN SFERTURILE DE FINALA ALE 
C.C.E. LA TENIS DE MASA

La Cluj, C. S. M. va juca
cu Borussia Dusseldorf (R. F. fi.)
Învingînd cu scorul de 8—1 (în turul 

I) pe campioana Olandei A.M.V.G. Am
sterdam, echipa masculină dc tenis de 
masă Borussia Dusseldorf (K.F.G.) va 
juca în sferturile dc finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni" cu campioana 
R. P. Romîne și cîștigătoarea primei 
edifii a „C.C.E.", formația C.S.M. Cluj, 
întilnirea va avea loc la Cluj pînă cel 
mai tîrziu la 13 ianuarie 1962. Zilele 
acestea, forul nostru de specialitate ur
mează să propună data desfășurării a- 
cestui meci.

FOTBAL
latul Sparturilor An Moscova în pre
zența a 14.000 de spectatori. Hochei ș- 
tii sovietici au dominat autoritar în 
prima repriză, cînd ani fi deschis sco
rul prin Halaioev. In repriza a doua 
aceiași Halaioev marchează un nou 
punct, dar rind se părea că gazdele 
vor cîștiga la acor, suedezii preiau 
inițiativa fi reduc handicapul prin 
Andersson. Ultima repriză ae carac
terizează printr-un joc rapid si dirz. 
Totuși nici tma «Un echipe nu reu
șește să mai înscrie- Au jucat ur
mătoarele formații: U.RJS.S.: Pucikov, 
Davîdov, Ivanov, Hagulin, Sidorenko, 
Snetkov, Iakușev, Țiplakov, Iurzinov, 
Petuhov, Volkov, Saharovski, Cis- 
tovski, Halaioev. SUeuIA: Svensson, 
Blom, Carlsson, Stoltz, Nordlander, 
Patersson, Nilsson, Lundvalt, Orlund, 
Sterner, A- Andersson, L. Andersson.

PAȚINATORII DE VITEZA AU PAR
TICIPAT LA PRIMUL CONCURS 

AL SEZONULUI

Pe stadionul de iarnă din Irkutsk 
s-a desfășurat la 5 decembrie primul 
concurs oficial al patinatorilor de vi
teză sovietici. In formă excelentă a 
fost din nou campionul olimpic, Ev
ghenii Grișin. El a ciștigat proba de 
500 m in 42,4 sec- și pe cea de 3000 m 
in 5:00,3. Dintre patinatorii pe dis
tanțe lungi s-a remarcat tinărul E- 
duard Matușevici învingător la 5.000 
in 8:14,5. Valerii Kotov s-a clasat al 
doilea cu 8:18,5. La ' ~
Rilova, cu timpul de 
sat pe primul loc in 
Campioana olimpică 
a ocupat locul doi. O tinără speranță, 
Alia Gulite, a ciștigat proba de 3.000 
m in 5:22,3.

Selecționata de fotbal a R.P. Un
gare a sosit la Santiago de Chile, unde 
își va începe turneul său în America 
de Sud. Jucătorii maghiari vor susține 
două meciuri în Chile după care vor 
pleca în Columbia, Ecuador, Uruguay 
și Argentina. Lotul echipei maghiare 
cuprinde 17 jucători printre care Gro- 
sics, Dalnoki, Tichy, Albert, Fenyvessy, 
Bozsik etc.

feminin, Tamara 
47,0 sec. s-a cla- 
proba de 500 m. 
Lidia Skoblikova

★
Continuîndu-și turneul în America 

de Sud, echipa sovietică de fotbal Di
namo Tbilisi a jucat la Guayaquil (E- 
cuador) cu o selecționată locală pe 
care a învins-o xu categoricul scor de 
6-2

PE GLOB
După meciul susținut la Seul. în 

preliminariile campionatului mondial, 
echipa de fotbal a Iugoslaviei a evo
luat la Tokio, întîlnind în meci amical 
selecționata Japoniei. Jucătorii japo
nezi au opus o rezistență foarte dîrză, 
astfel că echipa iugoslavă a ciștigat 
la limită cu 1-0 (0-0). Golul a fost 
înscris de Takac în minutul 68 La 
meci au asistat 9000 de spectatori. In 
continuare reprezentativa Iugoslaviei a 
jucat la Hong Kong cu o selecționată 
locală, obținînd victoria cu scorul de 
6-1 (4-0).

(3-1).
★

La Conakry, într-un meci amical 
fotbal, echipa sovietică Lokomotivde 1___ , __ ,

Moscova a terminat la egalitate (3-3) 
cu reprezentativa Guineei.

Federația franceză de fotbal a se
lecționat 22 de jucători pentru meciul 
de baraj pe care-1 va susține cu echipa 
R.P. Bulgaria în preliminariile cam
pionatului mondial. După cum se știe, 
acest meci va avea loc la 16 decem
brie la Milano, dar cu 4 zile mai îna
inte formația franceză va disputa un 
joc amical la Paris cu echipa Spaniei.

• LA LENINGRAD a fost experimen
tai cu succes un nou sistem de cronome
traj electric. Ua colectiv de ingineri a 
pus Ia punct, la stadionul de iarnă, un 
sistem după care — imediat ce nn spor
tiv a trecut linia de sosire — Pe o tabelă 
luminoasa apare si timpul Înregistrat de 
el, cu o precizie de sutime de secundă. 
De exemplu, un alergător trece linia de 
sosire Ia l#0 metri, imediat pe tabelă 
aparo timpul său, să zicem 1#.« sec.

• ATLETISMUL, polonez a înregistrat 
în acest an Importante succese la pro
bele feminine. Astfel, intr-un tabel al 
primelor M performanțe feminine din 
Europa In 19M, figurează 11 atlete polo
neze. Cel mal bun loc (HI) 11 deține Bi- 
bro la săritura in lungime, cu 6.38 m. 
De remarcat cft între primele 18 sprin
tere europene (IM si 300 m) se află 5 
alergătoare poloneze.

• MIȘCAREA sportivă face pași mari 
înainte în R.D. Vietnam. în acest an, nu
mărul celor ce prwctieă In mod regulat 
sportul a ajuns la 3 -milioane. De curind 
a fost înființată ia TJ son prima scoală 
secundară de educație fizică din R D. 
Vietnam, germende unul viitor institut 
de Cultură Fizică, Prima promoție a *- 
ceste! școli. M3 tineri sl tinere, a-a 
răspîndit în toate colțurile țării, lucrind 
ca antrenori șl organizatori sportivi.

• PELE a vrut să se căsătorească 
acum cîteva luni. Proiectul său n-a 
putut fl adus la îndeplinire însă, din 
cauza opoziției... Confederației braziliene 
a sportului, care l-a amînat căsătoria 
pînă după campionatul mondial de fotbal.

® actualmente ae află în Franța; 
Ca invitați ai F-S.Gjr. (Federația sportivă 
muncitorească», o serie de sportivi din 
R. P. Polonă. Voleibaliștii echipei „Stal 
Mielec» (campionii r. P. polone) susțin 
un turneu de 4 jocuri. Sar luptătorii de 
la „Sila MysJovrice» susțin • serie de 
meciuri pînă Ia 18 decembrie.

• IN VEDEREA celei de a VlII-a ediții 
a Jocurilor sportive mondiale ale tinere
tului, care vor avea loc între 27 iulie 
sl 5 august 1962 la Helsinki, a avut Ioc 
ia Moscova ședința de constituire a Co
mitetului de pregătire a delegației sovie
tice. Printre membrii Comitetului, con
dus de P. N. Reșetov, figurează și cos- 
monauții iuri Gagaiin si Gherman Titov.
• IN CADRUL unui concurs ținut re

cent la Baku au fost stabilite 3 noi re
corduri atletice ale R.S.S. Azerbaidjene: 
Rustamov a sărit 2,01 m la înălțime, în 
timp ce la înălțime femei a ciștigat șev- 
cenko cu un rezultat de 1,65 m. Ln disc, 
tînărul petrolist Balanov, în vîrstă de 20 
de ani. a realizat 55,04 m-
• UN TURNEU internațional de hand

bal în 7 a avut loc recent la Oslo. In 
finală, Norvegia a învins cu 14—12 Dane
marca. Pentru locul 3, Suedia a dispus 
de Iugoslavia, după un meci dramatic. 
Scor : 21-20. după ce la pauză iugoslavii 
conduceau cu 14-8 !
• AU LUAT sfîrșit campionatele de 

gimnastică ale R. P. Bulgaria. La fete, 
titlul a revenit studentei Dimova de la 
Akademik Sofia, la băieți cel mal bun 
s-a dovedit Jenkov de la Spartak. Pe 
echipe, ambele titluri au revenit, sur
prinzător, reprezentativelor orașului 
Ruse.
• O CĂSĂTORIE între două Celebri

tăți ale natațiej europene la Budapesta : 
Gyula Dobay și Csilla Madarasz !
• LA HANOVRA; formația de tineret 

a Franței a întîlnit într-un meci de rugbi 
echipa reprezentativă a R. F. Germane. 
Jucătorii francezi au ciștigat partida cu 
24-6 (21-0).
• ATLETUL australian Ross Filshie ă 

stabilit un nou record al tării sale la 
săritura cu prăjina. Folosind pentru pri
ma oară o prăjină elastică (cu fibre de 
sticlă), el și-a ridicat performanța de la 
4,27 m Ia 4,38 m.
• CUNOSCUTUL hochelst cehoslovac, 

Slavomir Barton, selecționat de nenumă
rate ori în reprezentativa de hochei pe

gheață a R- S. Cehoslovace, s-a retras 
din activitatea competițională. El ur
mează să antreneze chiar în actualul Se
zon echipa națională a Italiei pentru 
campionatele mondiale de hochei, în 
urma cererii adresate federației de spe
cialitate din Cehoslovacia de către fede
rația Italiană.
• ZILELE trecute a fost inaugurat la 

Oslo „Muzeul schiului-. Aici se pot vedea 
multe piese din istoria acestui sport, 
printre care si o pereche de schiuri care 
ar data de... 2.090 ani.
• CUNOSCUTUL antrenor sovietic de 

baschet Pavel Baranov se află în capi
tala R. p. Bulgaria, unde predă un curs 
timp de o lună, pentru antrenorii bul
gari.
• „AUSTRALIAN Football Federation» 

este denumirea noii federații australiene 
de fotbal, care și-a luat angajamentul să 
colaboreze cit mai strtns cu FT F.A., 
respectind toate dlspozițlunlle acesteia. 
Noua federație și-a luat angajamentul 
să nu permită angajarea nici unul jucă
tor de fotbal din altă țară dacă acesta 
nu va ave» dezlegarea data de F.I.F.A.
• PRESA de specialitate din Austria 

se plînge de faptul că prețurile mate
rialelor sportive a crescut in ultimii 10 
ani cu 30 la sută. Prețul materialelor 
pOTtrp sporturile de,iarnă și ciclism a 
crescut fn ultimii trei ani cu 28 la suta.
• TITLUL DE CAMPION al R. S. Ce

hoslovace Ia JieiiiaHon modern p« anul 
1961 a fost ciștigat 3e O. JJOlak din Bra
tislava, cu 4830 de puncte. Pe I*
s-a clasat Kurhajee cu 4598 p.
• CUNOSCUTUL fotbalist polonez 

Pohl, de la Gomik Zabrze, de mai multe 
ori internațional, este golgeterui cam
pionatului polonez pe anul 1961, cu 24 
de goluri marcate
• FEDERAȚIA de judo din Japonia a 

propus Comisiei de organizare a J.O. ca 
în programul Jocurilor Olimpice de la 
Tokio concurențli de la judo să se în
treacă la trei categorii de greutate ; 1 : 
pînă la 68 kg ; 2 ; 68-87 kg ; 3 : peste 
87 lrg. In caz că se aprobă această pro
punere, fiecare tară are dreptul s- în
scrie cîte doi sportivi de categorie.

Două gimnaste romîne 
Ia turneul international 

de la Praga
Sîmbătă și duminică va avea loc 

la Praga un turneu internațional de 
gimnastică. La această întrecere 
țara noastră va fi reprezentată de 
două gimnaste: Atanasia Zîmbre- 
șteanu și Suzana Bodor. Sportivele 
romîne au părăsit CapitaLa în 
cursul zilei de miercuri.

Tragere la sorți 
in „Cupa campionilor europeni** 

la volei
BUDAPESTA (Agerpres). — Comi

tetul de organizare a „Cupei campionilor 
europeni* la volei (masculin și feminin) 
a efectuat la Budapesta tragerea la sorți 
a viitoarei ediții, care va reuni echipe 
din 20 de Jări, Echipa masculină Rapid 
București, cîștigătoarea ediției prdSe1 
3cnfe, va Jtlfta în primul tur cu învin
gătoarei mechiluî dintre eamptoaucle 
Belgiei și Turciei. A doua formație rO- 
mînă participantă la competiție — Pro
gresul București — va j'uca cu cam
pioana R.P. Bulgaria.

La feminin campioana țării noastre, 
Dinamo București, se vă întîlni în cadrul 
grupei I cu cîștigătoarea meciului din
tre echipele R.F. Germane și Portuga
liei.
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