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0 INIȚIATIVA DEMNA DE URMAT
Aseară am primit o scrisoare din partea clubului Steaua prin care ni s-a 

dus la cunoștin|ă o frumoasă inițiativă pe care au luat-o sportivii fruntași din 
reția de lupte: aceea de a ajuta la buna desfășurare a Spartachiadei de 
mă a tineretului în orașul București. Considerăm inițiativa luată 
e la Steaua demnă de a fi urmată 
in țară.

In rîndurile de mai jos publicăm

și dc sportivii altor cluburi

textul scrisorii :

?

fragi tovarăși,

n aceste zile in întreaga țară se 
fășoarâ o competiție de mase mult 
răgită de tineret: Spartachiada de 
iă. Cunoscînd numărul crescînd de 
eri care doresc să practice diferite 
cipline sportive, membrii secției noas- 

de lupte condusă de prof. Gh. Șu- 
și prof. Vascul Popovici au hotărît 

le vină în ajutor cu cunoștințele lor. 
s-au angajat să organizeze diferite 
lonstrații în întreprinderile și institu- 
; din Capitală, iar acolo unde va fi 
ul vor da îndrumări începătorilor și 
ajuta și la arbitrarea întîlnirilor dc. 

tă.

Baffin

<:

de sportivii 
și asociații

Sportivii secției de lupte, 
campionul balcanic și republican 
xandru Geantă, vicecampionul balcanic 
Nicolae Pavel, campionul balcanic și 
republican Crislea Marin, campionii 
republicani Ion Vasile, Paul Cîrciumaru 
și Iosif Moca și alții vor contribui la 
reușita acestei acțiuni. Ei și-au expri
mat dorința de a merge în asociațiile 
sportive bucureștene pe care le va re
comanda ziarul dv., spre 
fectiv buna desfășurare a 
petiții de mase.

CLUBUL

printre care 
Ale-

a sprijini e- 
acestei corn

STEAUA

OOOOOOOOOOOOCMXXXXXXXXXXXX

Cu aparatul de fotografiat 
printre sportivi

lată-i pe boxerii L. Ambruș (Dinamo) șl M. Dobrescu (Steaua) în primul 
ci al finalei campionatului R.P.R. pe echipe.

Foto: T. Chioreanu

▼▼▼▼▼▼»▼ ▼▼▼▼▼▼
Heitman Iosif (Mureșul 
ureș), câștigătorul concursului de 
r cu arcul din cadrul „Cupei ora 
dui București", discutind cu un 
bitru în fața țintei după consuma- 
a ultimei probe de 50 rn

Foto: Gh. Amuza ;

Szabo II, unul din cei mai buni 
atacanți ai echipei noastre în acțiune.

Astă-seară,
%

pe patinoarul „23 August"

Un meci de 
LOTUL R. P. R

După turneul întreprins în R. S. Ce
hoslovacă, după meciurile susținute în 
Capitală în compania formației finlan
deze Kallevan Pallo și după cele 
două partide pe care le-au susținut în 
R.P. Polonă, hocheiștii noștri fruntași 
își continuă activitatea internațională 
primind, pe patinoarul din parcul „23 
August", replica valoroasei formații 
secunde a R. S. Cehoslovace. Partidele 
pe care lotul nostru reprezentativ le va 
susține astă-seară și joi seara în fața 
redutabililor reprezentanți ai hocheiului 
cehoslovac sînt așteptate cu un interes 
deplin justificat de către iubitorii ho
cheiului pe gheață, dornici să urmă
rească evoluția jucătorilor noștri în 
compania uneia din cele mai puternice 
echipe care ne-a vizitat țara în ultima 
vreme.

Hocheiștii noștri fruntași s-au an

o;.Z

hochei de mare interes:
— R. S. CEHOSLOVACĂ B

trenat cu grijă în vederea acestor 
jocuri. Duminică seara, lotul nostru a 
susținut un meci de antrenament în 
compania unei selecționate de tineret, 
cîștigînd cu 8—2 (3—1, 3—1, 2—0) 
și iăcînd dovada unui bun joc de an
samblu. In acest meci au fost folosiți 
toți jucătorii lotului și anume: Sofian, 
Pușcaș, Czaka, lonescu, Varga, Pană, 
Szabo II, Ferenczi, Szabo I, Biro, An
drei, Takacs I, Cazan, Kalamar, Cio- 
botaru, Otvoș, loanovici, Barbu, Flo- 
rescu.

Antrenorul Mihai Flamaropol, care 
conduce pregătirile echipei secondat 
de 1. Tiron, s-a declarat mulțumit de 
evoluția de duminică seara a compo- 
nenților lotului și de felul cum ei au 
aplicat unele din învățămintele trase 
din recentele întîlniri internaționale. 
In legătură cu jocurile de azi și joi el

ne-a declarat: „Cred că nu greșesc 
afirmînd că reprezentativa secundă a 
R. S. Cehoslovace este cel mai puternic 
adversar pe care l-am întîlnit de cînd 
antrenez echipa noastră reprezentativă. 
Se știe că în rîndurile formației oaspe 
figurează jucători de valoare mondială.

Intîlnirea de astă-seară 
dintre Lotul R. P. Romîne și 
R. S. Cehoslovacă B va în
cepe la ora 19,30 și va fi 
condusă de arbitrii Âl. Teo- 
dorescu și Fl. Marinescu.

In deschidere (ora 17) un 
meci de juniori : I.T.B. - 
Steaua.

Conferința regională U.C.F.S. Iași 
Campionatele pe asociații—mijloc eficace 
de dezvoltare a activității sportive de mase

IAȘI 10 (prin telefon de la trimișii 
noștri). Eveniment de o deosebită im
portanță în viața organizației noastre, 
conferințele de dări de seamă și de 
alegere a organelor locale ale UCFS 
au dat un puternic imbold activității 
sportive de mase și de performanță 
din întreaga țară. Acest lucru a fost 
subliniat și cu ocazia conferinței re
gională U. C. F. S. Iași, care a 
avut loc la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Numeroși delegați la conferință 
au vorbit despre frumoasele succese 
realizate ca urmare. a îndeplinirii ho- 
tărîrilor adunărilor și conferințelor 
din cadrul asociațiilor sportive. Sub 
îndrumarea organizațiilor de partid Și 
cu sprijinul organizațiilor sindicale și 
U.T.M., activiștii obștești din asociațiile

aproape 100 de campionate pe asocia
ții și peste 30 de duminici cultural- 
sportive; cei din raionul Bîrlad au 
angrenat pe iubitorii sportului în 75 
de concursuri pentru cucerirea insig
nei „Cel mai bun sportiv din 10". Ei

CALIN ANTONESCU 
HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

participanți Ia campionatele lumii. Sîn- 
tem conștlenți de dificultatea meciuri
lor, dar sperăm să avem o comportare 
bună, să contribuim alături de priete
nii cehoslovaci la realizarea unor spec
tacole hocheistice de calitate Țin să 
subliniez, totodată, că vizita echipei se
cunde a R. S. Cehoslovace va repre
zenta pentru antrenorii și hocheiștii 
noștri și un mijloc de a trage prețioase 
învățăminte, știut fiind că hocheiul ce
hoslovac are o clasă mondială".

Echipa cehoslovacă are la activ 
două recente victorii asupra repre
zentativei Finlandei (7—0 și 6—1). Astă- 
seară îi vom urmări la lucru pe ur
mătorii jucători : Nadrchal, VojtOi
Lindauer, Bunter, Schmidt, Svojset 
Andras, Mihalek, Bartha. Czemickg, 
Klima, Skopail, Hrivatl, Vimr, Kepak, 
Jirik, Kordiak.

sportive din orașele și satele regiunii 
Iași au muncit cu entuziasm pentru 
traducerea în viață a principalelor 
sarcini trasate de partid mișcării spor
tive: dezvoltarea activității sportive 
prin angrenarea unor mase largi de 
oameni ai muncii în practicarea con
tinuă și organizată a exercițiilor fi
zice.

Delegații Gh. Bichir — colectivist 
din comuna Pribesti, raionul Vaslui, 
M. Grădinara, președintele consiliu
lui raional U.C.F.S. Negrești, Cons
tantin Coman de la asociația sportivă 
Rulmentul Bîrlad ș. a. au rapor
tat conferinței însemnatele succese 
obținute pe calea atragerii oamenilor 
muncii în competițiile de mase.

Una din formele care se bucură de 
o largă popularitate sînt campiona
tele asociațiilor sportive. Mii și mii 
de tineri și tinere participă la între
cerile pe asociații, disputîndu-și în- 
tiietatea la numeroase discipline spor
tive. îndeplinind sarcinile trasate de 
adunările generale și de conferințele 
asociațiilor sportive, activiștii sporti
vi din raionul Pașcani au organizat
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Elevi, bucuriile iernii 
vâ așteaptă!

începe a doua ediție
a Turneului balcanic de fotbal!

• Duminică primul meci și debutul echipei Dinamo București : 
cu Fenerbahce la Istanbul * Pregătirile dinamoviștilor

După Știința Timișoara, care în 
prezent se află în R. D. Germană, 
alte două echipe vor pleca zilele a- 
cestea în turnee de iarnă, perfectate 
prin grija federației noastre de fot
bal. Sint cunoscute aceste formații : 
Petrolul Ploiești și Dinamo București. 
Prima va întreprinde un turneu de 
opt meciuri, în Indonezia (unde va 
juca la 20, 23, 26 și 29 decembrie și 
la 2 ianuarie) și în R.D. Vietnam 
(programul de aici va fi întocmit după 
sosirea echipei noastre). A doua, Di
namo, își va începe turneul, susținînd 
primul meci la Istanbul.

Pregătirile acestor două formații 
sînt în toi. Petrolul — a cărei ple
care este fixată pentru vineri — va 
susține miercuri sau joi un nou an
trenament la două porți în compania 
unui adversar care urmează să fie 
desemnat. De asemenea, Dinamo — 
care pleacă miercuri seară — își va 
încheia pregătirile tot printr-un meci: 
mîine, cu Electronica.

DINAMO BUCUREȘTI 
DEBUTEAZĂ...

Aceste preparative se desfășoară 
cu multă atenție, deoareoe ambele 
echipe sînt dornice să reprezinte cu 
cinste fotbalul nostru peste hotare.

Totuși, un plus de grijă se remarcă 
la Dinamo. Și pe bună dreptate. Me

ciul cu care își inaugurează turneul* 
cel cu Fenerbahce, are un caracter 
oficial. ESTE PRIMA PARTIDA DIN 
CADRUL CELEI DE A DOUA E- 
DIȚII A TURNEULUI BALCANIC, 
COMPETIȚIE CARE ANUL ACESTA 
A CUNOSCUT UN REAL SUCCES. 
Și Dinamo București ține foarte mult 
să-și facă un debut bun, țintind să 
realizeze un succes asemănător celui 
obținut de Steagul roșu-Brașov.

CUVINTUL ANTRENORULUI

Acest fapt îi stimulează mai mult 
pe dinamoviști, cum a rezultat din- 
tr-o scurtă convorbire cu C. Teașcă, 
noul antrenor al formației, sarcină 
în care este ajutat de D. Niculae- 
Nicușor.

„E drept, ne aflăm in fata unor jocuri 
dificile in cadrul unui turneu pe 
care ne vom strădui să-l folosim cit 
mai bine ca pregătire pentru viitorul se
zon — ne spunea duminică C. Teașcă. 
Ne cunoaștem adversarii și-i apre
ciem ' la justa lor valoare, dovedită — 
mai ales in ce privește pe Fener
bahce, cu care ne vom intilni dumi
nică 17 decembrie, — de două ultime 
și grăitoare rezultate internaționale: 
0—1 cu Nilrnberg — pe terenul aces
tei formații, in cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni" — și 1—2 intr-un 
meci amical cu Fiorentina la Firenze

(Continuare în pag. a 5-a)



In ajutorul consiliilor nou a’ese

Competițiile duc la creșterea numărului 
de membri ai U.C.F.S.

Cu cîtva timp in urmă, cînd au avut 
loc lucrările adunării generale pentru 
darea de seamă și alegeri, mulți par
ticipant blind cuvintul și-au expri
mat satisfacția pentru realizările ob
ținute in ultimii ani in activitatea 
sportivă din fabrica noastră. Avind 
create minunate condiții, îndrumați de 
organizația de partid și în strinsă co
laborare cu comitetul U.T.M. și sin
dical, consiliul asociației Mătasea Du
dești a desfășurat o muncă rodnică.

A crescut neîntrerupt numărul de 
membri U.C.F.S., echipele asociației 
noastre au înregistrat un simțitor pro
gres în ce privește nivelul tehnic al 
disciplinelor pe care le practică, com
petițiile de mase organizate în ca
drul asociației s-au înmulțit iar nu
mărul celor ce participă la ele este și 
el din ce în ce mai mare.

Care sînt cauzele care au dus la 
aceste succese ? Să lăsăm să vor
bească faptele și cifrele. Limbajul lor 
este cel mai elocvent.

în anul 1957 în evidența asociației 
noastre figurau 92 de membri. Puțini 
își plăteau cu regularitate cotizația și 
mai puțini erau acei care făceau spori 
organizat. Pe atunci, aveam o e- 
chipă de fotbal care activa în campio
natul raional. Se comporta slab și 
„înghițea" marea majoritate a fondu
rilor asociației. Tot pe atunci, înce
pea să facă primii pași și echipa de 
volei feminin dar... numărul celor care 
veneau la antrenamente eră mic. In
tr-un cuvînt, lucrurile nu stăteau prea 
bine. Ori de cîte ori mergeam prin 
atelierele sau birourile fabricii pen
tru a îndemna oamenii să devină 
membri ai asociației noastre, răspun 
sul era cam același:

— De ce nu există activitate spor
tivă în întreprindere ?

Ne-am dat seama că salariațîi fa
bricii noastre nu simțeau atracție pen 
tru asociația sportivă. Și am pornit 
la treabă pentru a realiza ceea ce aș 
teptau de la noi oamenii: activitale 
sportivă.

Intr-o zi, arn avut o consfătuire la 
care au luat parte și membri ai bi 
rourilor organizațiilor de bază U.T.M 
și responsabili ai grupelor sindicale. 
Aci am discutat amănunțit toate pro 
blemele organizației noastre și am 
pus bazele viitoarei activități. Apoi 
cu prilejul unei adunări generale au 
fost înființate secțiile de hasche!, te
nis de masă, șah și au fost aleși în 
birourile acestor secții oameni pri- 
cepuți, îndrăgostiți de sport. Tot a- 
tunci, adunarea generală a hotărit și 
organizarea campionatelor asociației 
sportive, care să se desfășoare pe 
echipe reprezentind secțiile sau sec
toarele de producție ale fabricii. Pe 
scurt, organizația noastră a început 
să trăiască intens. Oamenii au în
ceput să se intereseze de asociație, să 
caute pe membrii consiliului pentru 
a fi înscriși la diversele competiții or
ganizate și, bineînțeles, pentru a <!« 
veni membri ai U.C.F.S.

Cu cît numărul competițiilor era mai 
mare, cu cît secțiile asociației deve
neau mai bune, cu atît numărul celor 
care își dădeau adeziunea de membru 
creștea. Iată cîteva cifre grăitoare: 
1957 — 92 membri U.C.F.S.; 1958 - 
129; 1959 — 170; 1960 — 193; 1961 
— 360. Nemaivorbind de faptul că 
astăzi în asociația noastră toți mem
brii sînt cu cotizația la zi.

Pe lingă Mariana Dinu, Virginia 
Dobrescu sau Ștefania Fasola, „pio
niere" ale echipei de volei, vin acum 
la antrenamente și participă la jocu
rile oficiale numeroase elemente noi, 
ca Alexandrina Ion și Alexandrina 
Ciortea (gravură), Elena Radu și 

Maria Constantinescu (confecții) ș.a.
Rezerve de cadre avem din plin. 1 n 

fabrică joacă acum volei peste 60 de 
fete. Aceeași situație poate fi întîl- 
nită și ta baschet Pe lingă cei 28 de 
tineri care fac parte din echipele pre
gătite de antrenorul V. Bordeianu 
(una in calificări și una în categoria 
oraș) alți 30—40 de tineri au for
mat echipe care se întrec în cadrul 
campionatului asociației sportive.

Anul acesta a luat ființă și echipa 
de volei masculin, care activează în

DIN POȘTA ZILEI
TG. MUREȘ. Recent, în, sala I.M.F. 

a avut loc un turneu de handbal în 7, 
la eare au luat parte 4 formalii femi
nine și 3 echipe masculine. Iată rezul
tatele înregistrate :

FEMININ : C.S.M. Sibiu — Școala 
Sportivă de Elevi Petroșeni 15—*̂7  : Mu
reșul Tg. Mureș — Harghita Tg. Mureș 
7—5; C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. 
Mureș 10—7 ; Tlarghita Tg. Mureș — 
Ș.S.E. Petroșeni 10—9 ; C.S.M. Sibiu — 
Harghita Tg. Mureș 12—3 ; Ș.S.E. Pe- 
troșeni — Mureșul Tg. Mureș 10—5.

MASCULIN : Dinamo Tg. Mureș —

SPORTUL POPULAR
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campionatul raional și s-a clasat pe 
locul I la sfîrșitul turului. Aci se 
pregătesc tineri talentați ca ajustorul 
mecanic Gh. lonescu, lăcătușul Ion 
Cristaclie sati gravorul Marin Vesoiu. 
Și această echipă constituie un nucleu, 
in jurul căruia gravitează nenumă- 
rați tineri dornici să pășească pe te
renul despărțit de plasa de volei.

Cred că in curind responsabilul nos
tru cu evidența va scrie în rubrica 
„numărul curent", cifra de 500. Spe
riind acest lucru n-o fac intr-un mo
ment de entuziasm, ci gîndindu-mă 
la numeroșii amatori de popice de 
noi din fabrică și care, ori de cile 
mă întilnesc. mă întreabă:

— Ce facem ? Cind ne apucăm 
arena de popice ? — și zimbînd 
daugă: Mai multă inițiativă, tovarășe 
secretar! Sau, cumva, ii favorizați pe 
voleibaliști sau baschetbalist! ?

Gluma e glumă dar noi, consiliul a- 
sociației, va trebui să trecem de în
dată ta amenajarea arene*  de popice 
și atunci în cadrul asociației noastre 
vom primi fără îndoială noi adeziuni. 
De fapt, acestea sînt, cred, cauzele 
despre care vorbeam la începutul ar
ticolului. Competițiile, activitatea spor- 
tivă, în general, duce Ia îfitărirea 
sociației, la creșterea numărului 
membri cuprinși în secțiile sale.

LUCIAN RADULESCU 
secretar al asociației sportive 

„Mătasea Dudești"

a- 
de

Campionatele pe asociații—mijloc eficace

(Urmare din pag. 1)

la București.

au contribuit efectiv la popularizarea 
sportului în rândurile țăranilor mun
citori prin inițierea a 31 de duminici 
cultural-sportive; 33.000 de oameni ai 
muncii au participat anul acesta la 
excursiile organizate
Doftana, Bicaz, Valea Prahovei, Con
stanța etc. iar alte mii și mii de 
excursioniști au vizitat noile construc
ții ridicate in anii puterii populare, 
precum și locurile istorice din regiu
nea Iași. In ceea ce privește 
excursiile organizate pe plan local, 
exemple bune sînt asociațiile sportive 
de la Atelierele de reparat material 
rulant „Ilie Pintilie" Iași, de la Ate
lierele de reparat material rulant din 

'Pașcani, de la G.A.S. Zorleni, G.A.C.
Murgeni, G.A.C. Tîrzii ș.a.

înviorarea activității sportive de 
mase la nivelul asociațiilor sportive, 
în special prin organizarea campio
natelor pe discipline sportive, duce 
în mod nemijlocit Ia creșterea numă
rului de membri U.C.F.S., la consoli
darea organizatorică a asociațiilor 
sportive și la creșterea bazei lor ma
teriale. Elocvent în această direcție e 
faptul că într-o serie de asociații spor
tive cum sînt Penicilina Iași, Atelie
rele de reparat material rulant Paș
cani, Rulmentul Birlad ș.a. numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut simțitor, 
cuprinzînd între 70 și 98% din numă
rul salariaților.

Delegații la conferință au arătat 
însă că realizările în această direc- 

, ție nu sînt încă Ia nivelul posibilită
ților existente și ai condițiilor create. 
In primul rind mai există asociații 
sportive în care consiliile îsi îndreaptă 
atenția doar spre o singură secție pe 
ramură de sport (de obicei de fotbal), 
neglijind dezvoltarea pe bază de mase 
a altor sporturi îndrăgite de membrii 
U.C.F.S. Așa stau lucrurile în asocia
țiile sportive Țesătura Iași, Cotnari. 
Hîrlău, Băcești, Țibânești-Negrești.

O altă cauză care determină rămî- 
nerea în urmă în această privință e 
și limitarea organizării competițiilor 
de mase numai la anumite forme 
(cros, campionate de fotbal, șah și

Rapid Tg. Mureș 30—13; Știința Pe- 
troșeni — Rapid Tg. Mureș 21—21 : 
Dinamo Tg. Mureș — Știința Petroșeni 
22—22. Clasamente finale : FEMININ 
— 1. C.S.M. Sibiu 6 p. ; 2. Ș.S.E. Pe
troșeni 2 p. (26:30) ; 3. Mureșul Tg. 
Mureș 2 p. (19:25) ; 4. Harghita Tg. 
Mureș 2 p. (18:28); MASCULIN —
1. Dinamo Tg. Mureș 3 p. ; 2. Știința 
Petroșeni 2 p. ; 3. Rapid Tg. Mureș 
1 punct.

Ioan Păuș-coresp. regional

GIURGIU. Consiliul regional U.C.F.S. 
București a organizat zilele trecute în 
localitate »Cupa Orășel la gimnastică.

Foto: T. Chioreanu

AȘA Aii ÎNCEPUT ORGANIZAREA
SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINEREIULU
îndrumați de biroul organizației de 

partid, imediat după luarea la cunoș
tință a obiectivelor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, am și început 
munca de pregătire a deschiderii fes
tive a acestei populare competiții 
sportive de mase. împreună cu biroul 
consiliului asociației sportive U.T.A.

tenis de masă). Nu sînt suficient folo
site numeroasele forme de atragere 
a tineretului în practicarea sportului. 
Concursurile G.M.A., întrecerile spor- 
tiv-recreative care se pot organiza 
cu prilejul excursiilor turistice, cam
pionatele pe asociație eșalonate pe o 
perioadă mai lungă și cane să devină 
tradiționale pentru asociațiile spor
tive, gimnastica în producție etc, au 
fost neglijate de către unele consilii 
ale asociațiilor sportive din regiunea 
Iași. In cadrul conferinței a fost cri
ticată cu tărie atitudinea de nepăsa
re a unor profesori de educație fizică, 
care se rezumă doar la orele din 
programul școlar și nu înțeleg să-și 
aducă contribuția la organizarea ac
tivității sportive de mase a tineretu
lui. Nu cred Oare prof. V. Bălan (Îlîr- 
lău), V. Dumitru (Bîrlad), H. Iliescu 
(Sași), Andrei Maria (Murgeni), Eu
genia Bancea (Iași) că neglijînd a- 
eeastă importantă problemă nu își 
îndeplinesc sarcina de educatori ai 
maselor de tineri și tinere, că frî- 
nează dezvoltarea activității sportive 
de mase ?

Importantele probleme discutate cu 
prilejul conferinței regionale a UCFS 
Iași, spiritul critic și' autocritic în 
care a fost dezbătută activitatea 
sportivă de mase și de performanță 
în anul 1961, hotărîrile adoptate cu 
acest prilej, constituie o garanție că 
în activitatea viitoare sportul din re
giunea Iași va cunoaște o frumoasă 
dezvoltare pe măsura condițiilor crea
te de partid și guvern mișcării spor
tive din țara noastră. Dragostea cu 
care activiștii sportivi sînt hotărîți să 
muncească pentru cuprinderea unor 
mase cît mai largi de oameni ai 
muncii în practicarea sportului consti
tuie un sprijin prețios pentru organele 
și organizațiile sportive. Nu rămîne 
decît ca consiliile raionale, orășenești 
și regionale U.C.F.S.. să îndrume, să 
sprijine și să controleze activitatea a- 
cestui larg și inimos activ obștesc în 
vederea îndeplinirii cu succes a sar
cinilor pe care partidul și guvernul 
le-au pus în fața mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră.

La aceasta competiție au participat 
echipe ale școlilor medii din mai multe 
orașe ale regiunii. Atît în întrecerea 
masculină, cît și în cea feminină, vic
toria a revenit formațiilor Școlii Sportive 
din Giurgiu (profesori Ileana Grigore 
și Constantin Manea).

Traian Barbălată-coresp.

BRĂILA. în cadrul întrecerilor fazei 
regionale a campionatului de calificare 
în categoria A la handbal în 7, pe pri
mele locuri s-au clasat echipele C.S.M. 
Brăila la fete și Voința Brăila la băieți.

Grigor e Rizu-coresp.

Teodor Blaj) am în
de acțiune. Deschide-

(președinte tov. 
tocmit un plan 
rea festivă a fost prevăzută pentru 

2 decembrie. Zilele dintre 
decembrie au fost rezervate 
și înscrierii participanților. 

decembrie pină la 31 decern

ziua de 
1 și 15 
atragerii 
De la 15
brie se vor desfășura antrenamentele, 
iar de la 1 ianuarie 1962, pină la 15 
ianuarie întrecerile pe sectoare de 
producție. De la 15 ianuarie la 1 fe
bruarie faza pe asociație.

In planul de muncă s-au reparti
zat sarcini concrete atît activiștilor 
U.T.M. cit și cadrelor voluntare din 
asociația sportivă. Un panou mare, 
așezat in fața uzinelor, atrage atenția 
tineretului asupra importanței parti
cipării in număr cît mai mare la în
trecerile Spartachiadei. Pe acest pa
nou sînt rubrici deasupra cărora se 
poate citi inscripția „Cine vor fi cam
pionii Spartachiadei?" 12 lozinci, a- 
șezate în diferite sectoare de pro
ducție, îi cheamă de asemenea pe 
tineri să participe la întreceri. Stația 
de radioamplificare anunță zilnic 
vești despre Spartachiadă, iar lin colț 
al gazetei de perete stă la dispoziția 
comitetului de organizare pentru 
popularizarea acestei acțiuni. Cu aitt- 
torul comitetului sindical vcțm con
fecționa un colț al Spartachiadei, unde 
vor fi expuse fotografiile celor care 
se evidențiază în 
sportive

cadrul concursurilor

festivă au partici- 
de tineri și tinere.

La deschiderea 
pat aproape 400 
Cu această ocazie au avut loc demon
strații de gimnastică, haltere, trintâ 
și s-a organizat un simultan de șah. 
Antrenorii și sportivii fruntași au 
inițiat pe începători in tainele aces
tor discipline. Să-i fi văzut pe tinerii 
muncitori cum se urcau pe podium și 
sub supravegherea antrenorului de la 
A.S. Vagonul își încercau forțele la 
haltere! După demonstrațiile sportive 
a urmat un program artistic și... n-a 
lipsit nici dansul, care a făcut ca a- 
ceastă seară cultural-sportivă să con-

UN START BUN

Ieri după amiază au început întrecerile Spartachiadei de iarnă și 
întreprinderea Optică Romînă din Capitală.

Cu acest prilej strungarul Marin Pușcașu, ajustorul Toma Ghi 
precum și opticienii Gheorghe Andrei și Ion Stoica s-au întrecut peni 
prima oară in viața lor, într-o competiție sportivă.

In fotografie un aspect din timpul întrecerilor de șah.
Text și foto: T. Roi

A nins în munți. 
A sosit zăpada mult 
așteptată de iubi
torii sporturilor de 
iarnă. Pantele mun
ților vor răsuna din 
nou de voioșia tine
rilor schiori.

In fotografia noa
stră, un grup de 

student's schiori de 
la I-C.F. pe mun
tele Paring.

ar 
pa*

îns 
în

stituie un cadru cum nu se poate 
plăcut pentru deschiderea Sparta< 
dei de iarnă a tineretului.

N-am rămas în urmă nici cu 
șurile organizatorice. Astfel, am 
tiplicat tabele tip pentru înscrieri 
care le-am împărțit prin secții 
prima zi s-a înscris un mare m 
de tineri. De exemplu, la Filatur: 
schimbul C din 98 de tineri 
înscris pentru întrecerile Sparta< 
dei 87, din schimbul B din 80 d< 
neri s-au înscris 72. Mai slab a 1 
munca de organizare Ia Țesătoria 
schimbul C, unde din 70 de tineri 
înscris doar 18. Fiind însă doar H 
ceputul acțiunii sperăm că pîn 
începerea antrenamentelor să 
năm un număr record de 
panți.

In munca noastră au fost 
lipsuri. De pildă, interpretind 
greșit instrucțiunile, unii organiz. 
au înscris la întreceri particip 
doar pină la vîrsta de 28-30 de 
-Am luat însă din timp măsuri 
acum îi mobilizăm la întreceri pe 
care se simt apți de a face sport.

Un lucru important în. munca d< 
ganizare a Spartachiadei'\îl const 
asigurarea bazelor sporiive'-pentru 
trenamente și întreceri și jpiobi 
rea antrenorilor. Pentru buna d 
șurare a antrenamentelor am 
măsuri ca să programăm bazele s 
tive pe zile și ore (pentru schii 
rile de după-amiază antrenamei 
se vor ține dimineața) și — în ac 
timp — să afișăm extrase din re; 
mentul diferitelor discipline spoi

Cu ocazia Spartachiadei de i 
a tineretului așteptăm să se af 
noi talente în diferite ramuri sț 
ve, dar mai ales dorim ca prin ; 
ticarea sportului, tineretul din î 
prinderea noastră să-și poată că 
mai mult trupul și voința.

al

MIHAI FARCAȘ 
locțiitor de secretar 

al comitetului U.T.M.
Uzinelor 30 Decembrie Ar



După o intensă activitate profesională— „bătălia" 
tezelor, examenele orale și extemporalele — 

elevii se gindesc, desigur, la... vacanță. O aș- 
saptă cu atit mai nerăbdători, fiindcă știu că astăzi 
acanța înseamnă nu numai joacă și distracție, dar 

’io intensă activitate pe terenurile de sport, partici- 
area la numeroasele tabere ce se organizează pe 
itreg cuprinsul patriei, li așteaptă pe elevi coamele 
izăpezite ale munților și aerul curat, puternic al 
lălțimilor, cel dătător de sănătate, vigoare și roșcata 
n obraji.

Cum s-au pregătit cei care răspund de activitatea

sportivă a elevilor 
pentru zilele de iar 
nă și de vacanță >
S au pregătit in ge
neral bine, cu simț
de răspundere, con- _ _ _ _ _ _ . r x 
știenți de însemnă
tatea acestei sarcini. Pagina de față surprinde citeva 
aspecte ale acestei activități depuse în scopul asigu
rării unui program cît mai variat pe timp de iarnă și 
de vacanță miiilor și miilor de elevi ai patriei noastre...

PE TEMELE VACANȚEI...
îocamdală, iarna a sosit numai... 
n.daristic. Timpul bun, nu i-a în- 
nat însă pe entuziaștii organiza- 
ai activității sportive a școlarilor 
tea cu mîinile în sin. Ei au luat

iieadarul comp>etițional 
pe and școlar 

1961—1962

, VUlIJZzl
etapa a lll-a 
etapa a IV-a

— București.

IV;
V;
VI

— piuă la 29 X:

recția educației tineretului școlar 
M.I.C. a- definitivai recent ca

icul competiționaJ pe anul 1961 — 
ezervat elevilor.
iblicăm mai jos, dalele calenda- 
e ale principalelor întreceri: 
VMPIONATUL REPUBLICAN 
LAR. Atletism. Etapa I (pe școa-
— pînă la 15.1 V.; etaipa a ll-a
>n): 28—29 
iurte): 5—6 
lă) : 15—17
het. Etapa 1
î a Il-a: 5—26 XI: etapa a IH-a: 
25 XII ; etapa a IV-a (zonă) :
1 I! ; etapa a V-a (finală) : 28
- I IV — lași. Fotbal. Etapa I — 

la 26 XI : elapa a li-a : 8—15 
etapa a lll-a : 27—29 IV. Gini
ră. Etapa I — pînă la 29 XI ;

Il-a : 23 XII —71: etapa 
17—18 II : etapa a IV-a 

23—25 III — București.

1 a
l-a :
dă) : 
dbal. Elapa 1 — pină la 1 XII : 
t a il-a: 6—8 IV ; elapa a lll-a: 
22 IV; etapa a IV-a (zonă):

V; etapa a V-a (finală) : 20 — 
/J ;— Tg. Mureș. ĂLatație. Etapa 
aion): 17—19 VIII: etapa a Il-a 
dă): 31 VII — 2 VIII —Baia Mare.

Etapa I — pină la 28 1; etapa a 
10—II TI; etapa a IH-a: 2-1-25 II: 

i a IV-a (finală) : localitate ne- 
nnată. Volei. Etaipa I — pină 
) X; etapa a ll-a: pină la 3 XII; 
i a IH-a : 5—7 I ; etapa a IV-a:

II; etapa a V-a: 28 III — 1 
— Cluj.

afară de campionatul republican 
na:i organizează, in mod special, 
eoncurs republican de gimnastică 
"u elevii

pînă la

IV-a

MEDII CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICA.
Atletism: 6—7 mai —

Gimnastică : 28—29 aprilie -------- _ . 22—25 
: 16—

din învățămintul profe
ți, astfel: etapa I
: etapa a Il-a — 24—25 II; etapa 
ll-a : 14—15 IV; etapa a
ilă): 5—6 V — Birlad.
iOLI 
CI \L
ale).
SOV;
BUCUREȘTI. Baschet: 
ie — CRAIOVA. Handbal 
unie — TG. MUREȘ. Volei: 25 
ie - CLUJ.
iOLI SPORTIVE DE ELEVI (Fi- 
> Atletism : 28—29 iulie —
DEA. Gimnastică: 21—22 iunie 
>IB1U. • Baschet, handbal și volej: 
- 22 iulie — in localitățile unor 
>e care se vor califica in finale.

Schiul cucerește an de an tot mai multi simpatizanți din rândul elevilor patriei noastre. Pe pîrtiile din jurul 
dealului, Hușlenilor, la cabanele din masivul lăgărașilor, la cele de pe Muntele Mic sau din Ciucaș, numeroase gra

de elevi se specializează în zilele vacanței de iarnă in tehnica acestui frumos sport. Așa cum face și grupul 
nevi din fotografia noastră gata să se avînte pe piftia de schi...

ca primul îngheț 
de așteptați ’) să

măsuri, în așa fel 
și primii fulgi (atît 
nu-i găsească nepregătiți.

F.ste normal deci, ca prima între
bare pe care am adresat-o tovarășu
lui MIHAI TÎRNOVEANU, șef de 
serviciu în Direcția educației tinere
tului școlar din M. I. C. să fie 
formulată astfel:

— Ce pregătiri s-au făcut in vede
rea sezonului sportiv de iarnă al ele
vilor ?

— Trei obiective stau în fața elevi
lor sportivi in zilele și săptămînile 
ce urmează. înainte de toate, parti
ciparea la Spartachiada de iarnă a 
tineretului, care a început la 1 de
cembrie în întreaga țară. Mii și mii 
de reprezentanți ai tineretului studios 
își vor disputa întiietatea la schi, pa
tinaj, săniuțe, tenis de masă, șah etc.

WliElfnWJL 
iwsraiu

mai
campiona-

Urmînd indicațiile M.I.C. profesorii 
de educație fizică au popularizat re
gulamentul competiției, au antrenat 
cit mai multi tineri și tinere la star
tul acestor frumoase întreceri. Spar
tachiada de iarnă este totodată un 
mijloc însemnat de consolidare a sec
țiilor pe ramură de sport, de inten
sificare a activității sportive.

în această perioadă se desfășoară 
și primele etape ale celei 
mari competiții școlărești,
tul republican al elevilor. Pentru a- 
nul școlar 1961—1962 se organizează 
un singur campionat pentru toate șco
lile---- la atletism, baschet, fotbal,
gimnastică, handbal, natație, schi și 
volei.

In sfirșit, ca o acțiune specifică 
iernii, trebuie sâ menționați centrul 
de inițiere in schi care se va organiza 
la cabana de pe Muntele Mic, în zilele 
vacanței, mai precis de la 27 decem
brie la 9 ianuarie. Participă 270 de 
elevi de la școlile sportive și de1 la 
școlile medii cu program special d? 
educație fizică.

i Stadionul Tineretului, principala 
[ bază sportivă a elevilor din Capitală, 

nu mai cunoaște animația specifică 
zilelor din sezonul în aer liber. A- 
cum, centrul de greutate al activi
tății sportive s-a mutat In sălile a- 
menajate sub tribunele de beton. 
Două săli de sport în care micii 
boxeri și atleți își desăvîrșesc pre
gătire» în sezonul de iarnă. Două 
vor fi numai pînă la sfîrșitul aces
tui an, deoarece, prin grija condu
cerii administrației bazelor sportive 
școlare ale M.I.C., încă din primele j 
’ile ale noului an, sportivii școlari 
vor avea la dispoziție încă o sală 1 ,

— Nu este vorba fie o construcție 
specială, ne-a spus tovarășul Albon, 
directorul acestei unități, ci de res
tructurarea spațiului afectat unor 
garaje.

Ce destinație veți da noii săli ?
— Aceasta va fi folosită, inițial, 

ra sală de pregătire fizică generală 
pentru elevii care practică atletismul, 
voleiul, baschetul etc. Precizez ini
țial, deoarece, din primăvară inten
ționăm ca noua sală să fie transfor
mată într-o ludă pentru back. Un 
back cu o capacitate sporită. Intr-a
devăr, aici vor putea lucru concomi
tent — în două bazine —. un nu
măr de 16 canotori, față de 4 cîți 
lucrează, într-o repriză, la .Republi
cii*. ț

Salutăm inițiativa conducerii ad- { 
ininistrațici bazelor sportive școlare» 
ale M.I.C. menită să asigure o bună ’ 
desfășurare activității sportive a c- j 
'•evilor și pe timpul iernii.

— Ce urmărește, în principal, a- 
ceastă tabără?

— Fără îndoială, descoperirea unor 
noi elemente talentate care să com
pleteze rindurile fruntașilor schiului 
din țara noastră. Programul centrului 
prevede totodată pregătirea fizică ge
nerală a participanților, în vederea 
unui start ia diferitele campionate 
școlare. Fiindcă, trebuie să precizez, 
printre ceișcajp vor călători la Mun
tele Mic se afla nu numai iubitori 
ai schiului, ci și atleți, fiandbaliști, vo
leibaliști etc., cărora li se oferă un 
bun prilej de a-și continua activitatea 
pe timp de iarnă.

— Ce alte acțiuni au fost întreprinse 
de M. I. C. pe perioada vacanței 
de iarnă?

re
ale 
ta

— Și în acest an, Secțiunile 
gionale de învățămînt și cultură 
sfaturilor populare organizează 
bere de iarnă cu elevii, numeroase 
competiții cu caracter local, excursii, 
seri cultural-sportive, carnavaluri, 
concursuri etc.

Regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, de pildă, va avea la Topiița, 
centrul activității sportive de iarnă. 
Iar școlile sportive de elevi din Bra
șov, Predeal și Rișnov organizează, 
în comun, o tabără a sporturilor de 
iarnă Ia Predeal. Cele două școli 
sportive de elevi din București, cele 
mai mari din țară, vor fi și ele pre
zente in această acțiune, organizînd 
tabere și centre de antrenament pe 
Valea Prahovei, în Făgăraș și la Ciu- 
caș. Numărul participanților va de
păși impresionanta cifră de 2.000 de 
elevi.

Prin grija partidului și guvernului, 
ne-a spus în încheiere tovarășul 
Mihai Tîmoveanu, tineretul stu
dios al patriei noastre va avea a- 
sigurate toate condițiile pentru a pe
trece intr-un mod plăcut, util și să
nătos vacanța de iarnă. Braț la braț 
cu sportul, elevii patriei vor cunoaș
te zile de minunată și binemeritată 
odihnă, vor aduna forțe noi pentru 
a continua cu elan sporit anul de in- 
vâțămînt.

Un raion fruntaș: 23 AUGUST
Elevii și profesorii de educație fizică 

ai școlilor medii și profesionale de pe 
cuprinsul raionului 23 August pot fi 
socotiți fruntași în acțiunile legate de 
actualul sezon sportiv. Obiectiv prin
cipal — campionatele republicane șco
lare, a căror primă etapă (la volei și 
baschet) s-a și încheiat cu succes în 
toate școlile. Evidențiate pentru modul 
exemplar în care au fost organizate în
trecerile ca și pentru participarea masivă 
a elevilor, școlile medii nr. 13 (antre
nor. prof. Mihai Petrescu) și nr. 29 
(prof. Silvia Ioncscu și Emil Jccu) la 
baschet, școala profesională de ucenici 
„23 August* (prof. Jean Săvulescu și 
Felix Pascal) la volei. In prezent sînt 
în curs de desfășurare — sistem turneu 
— întrecerile din cadrul etapei a doua, 
pe raion, la care iau parte 12 echipe 
masculine și 6 feminine la volei, 6 echi
pe masculine 
O comportare 
întrecerile de 
medii nr. 14 
nidis) și nr.
Bălan) la volei fete, nr. 13, 29 și 
August*
M. Rîndâșu) și
N. Berbccam) la 
(antrenor prof M 
băieți.

In acest raion

și 4 feminine la baschet, 
foarte bună au avut în 

pînă acum elevii școlilor 
(antrenor prof. I. Simo- 
38 (antrenor prof. Sonia ~ 23 

la volei, nr. 8 (antrenor, prof, 
nr. 13 (antrenor prof 

baschet fete, nr. 13 
Pețrescu) la^uschet

pregătirile în vederea

Elemi școlii profesionale siderurgice din Reșița desfășoară în prezent o 
bogată activitate sportivă, fotografia noastră înfățișează un grup de voleibaliști 
ai școlii, in timpul antrenamentului de pregătire fizică generală.

Foto : T. Iîoibu

Pretutindeni - inte res, preocupare
Pe aceeași temă, cîțiva dintre co

respondenții noștri ne-au transmis 
vești care confirmă interesul deosebit 
acordat în școli activității sportive in 
zilele de iarnă 
dr.m ciivintuf...

și de vacanță. Să le

„Am vizitat 
ciirînd școala 
d ie nr. 1

f r u moa să i mp res ie

Iile lancu
Bacău:

Baco via". O 
grija conducerii școlii pentru activi
tatea sportivă a elevilor. Sala de sport 
a fost complet reamenajată, magazia 
asociației sportive este bine înzestra-

de 
me- 

„Gli. 
lasă

de, icimă a tinere t ului au 
preț ucrarea regaiamen 1 ului

Spartachiadei 
început cu 
marii competiții in cadrul cercurilor pe
dagogice și al asocia/ iilor sportive. 
Școala medie „Mi hai Viteaza a fost 
prima care a dat semnalul întrecerilor 
Iar printre cei mai vrednici s-au nu
mărat jucătorii de tenis de masă. Ei 
au fost urmați la scurt timp de șahiști, 
gimnaști și (nu vă mirați) halterofili. 
In ciuînd vor lua startul patinatorii, de
sigur, dacă vremea va fi „binevoitoare* 
cu îndrăgostiți! alunecării rapide pe 
gheață. Oricum, însă, amatorii patina
jului au „in rezervă* patinoarul artifi
cial din parcul „23 August*, care dă... 
cu tifla soarelui. In schimb, amatorii 
de schi și de săniuțe nu pol spera 
înlr-o pistă de zăpadă... artificială. To
tuși, ei s-au pregătit conștiincios, și-au 
pus la punct materialele și... condiția 
fizică, așteptînd doar primii fulgi.

€înd există
spirit gospodăresc...

med ii 
Ludu).

„Sezonul sportiv 
de iarnă preocupă 
îndeaproape condu-

nr. 2 (director 
Dintre cole nia.i

tabăra de pe Muntele

„Spre deosebire de 
anii trecuți, fru
moasa bală de 
două săli de gim-

lă, mai afles cu rnateriaile necesare 
practicării sporturilor de iarnă. La 
inițiativa utemiștilor se va amenaja 
n-n patinoar, prin muncă patriotică. 
Sînt în curs de desfășurare întrece
rile de volei, tenis de masă, șah etc. 
din cadrul Spartachiadei de iarnă**.

Carol Gruia
Brașov: 

cerea școlii 
prof. Virgil 
importante acțiuni subliniem reame- 
najarea pirtiei de schi din Schei, pe 
care elevii școlii iși vor desfășura an
trenamentele. De asemenea, este pre
văzută amenajarea unui patinoar, chiar 
în curtea școlii. La dispoziția elevilor 
stau in cantitate suficientă bocanci, 
hanorace, schiuri (peste 200 de pe
rechi). Un număr de 22 de elevi, din
tre cei mai buni sportivi ai școlii, 
vor participa la 1 
Mic".

Victor Paladescu
Ga'aji: 

sport ca și cele 
nastică ale școlii medii nr. 4 (director, 
prof. Ion Cucu) cu program special de 
educație fizică din orașul nostru au 
o nouă înfățișare prin amenajările 
ce li s-au adus. In vederea sezonu
lui de iarnă, acestea au fost în
zestrate cu aparatură specială pen
tru practicarea gimnasticii, pen
tru desfășurarea in cele mai bune 
condițiuni a antrenamentelor de box, 
baschet, lupte, volei etc. Este de aș
teptat deci, ca „fluxul" elevilor să 
înregistreze un nivel mult mai ridi
cat,x mai ales in zilele vacanței. Și 
aici, ca pretutindeni in țară, obiec
tivele principale rămin campionatele 
școlare și Spartachiada de iarnă 
neretului.

Al. Gross 
Timișoara:

în vederea apropiatei^ 
iarnă sînt în toi. La 
schi pe care conducerea 
organiza la Piatra Mare 
vor pleca 70 de elevi — 
învățătură și sport. Sînt 
desfășurare și primele întreceri din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti-: 
neretului, în care vor fi antrenați 
toți cei aproape 
școlii".

Paul Radvani
Cluj:

a ti-

me-
Io-

„La școala 
die nr. 1 dm 
calitate, pregătirile 

vacanțe de 
tabăra de 
școlii o va 

(Semenic) 
fruntași la 

în curs de

2.000 de elevi ai

„Elevii de la 
Grupul școlar pro
fesional Tehnofrig 

participă cu multă însuflețire la în
trecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Pînă acum s-a 
dat startul în competițiile de șah 
și gimnastică. Peste puțin timp vor 
începe și întrecerile de trintă, haltere 
și tenis de masă. în ce privește cele
lalte sporturi ale marii întreceri — mă 
refer la schi, patinaj și sătiiuș — 
primele concursuri vor avea loc. a- 
tunci cînd condițiile atmosferice . vor 
permite. Primii fulgi de zăpadă că- 
zuți la sfirșituil săptăminii trecute au 
dat speranțe sutelor de elevi de aici... 
Oricum, pregătirile s-au încheiat S-au 
pus la punct schiurile, patinele.

întreaga activitate sportivă a viito
rilor muncitori și tehnicienii de la 
Tehnofrig este coordonată cu multă 
pricepere de colectivul profesorilor de 
educație fizică (Victor Plăian, Mar
gareta Zilaghi și Tiberiu Zeplachi), 
în colaborare cu comitetul U.T.M."

Pagină redactată de
VALERIU CHIOSE și

T1BERIU STAMA
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După finalele de spadă de la Galați

Revirimentul mult așteptat s-a produs

-- = ----- —
Pe marginea jocurilor cu selecționata R. S. S. Ucraineni

CALITĂȚI ȘI LIPSURI ALE JUCĂTOARELOR NOASTR

Cînd cei mici „învață44 
de la cei mari...

N-a surprins pe nimeni faptul 
că, pe o vreme destul de frigu
roasă, sute de iubitori ai rugbiu- 
lui s-au dus duminică dimineața 
tocmai pe terenul ITB să-i vadă 
pe „puști", să cunoască echipele 
care urmau să-și dispute , finala 
unei frumoase competiții rezervată 
juniorilor. Valoarea ridicată a e- 
chipelor noastre de juniori justifi
că pe deplin acest interes care se 
reflectă evident in grija cu care 
sînt urmărite evoluțiile tinerilor 
rugbiști.

Duminică dimineața, spectatorii 
au fost insă complet dezamăgiți 
urmărind jocul dintre ITB, cam
pioana țării la juniori, ți Grivița 
Roșie, o formație din cele mai va
loroase. Nu este vorba de pregăti
rea celor două echipe, de nivelul 
tehnic al partidei, de spectaculo
zitatea meciului etc. Acest joc a 
plăcut atita timp cit s-a... dispu
tat ! El nu s-a terminat insă, 
pentru că, atunci cînd nu 
mai erau decit 10—15 minu
te de joc, in semn de... protest 
la una din deciziile arbitrului G. 
Eftimescu, echipa de juniori Gri
vița Roșie s-a retras de pe teren, 
provocând nemulțumirea tuturor 
spectatorilor.

Cum vine asta ? Atunci cind — 
să presupunem — arbitrul greșește 
in luarea unei decizii echipa de
zavantajată SE SUPĂRĂ ȘI PLEA
CĂ ? La jocul de duminică, după' 
cum ne-a relatat arbitrul G. Ef
timescu, incidentul a provenit 
după ce, la un „înainte" comis de 
echipa I.T.B., s-a dictat „grăma
dă" pentru Grivița Roșie. Jucăto
rii acestei echipe au acuzat insă 
intervenția nesportivă a unuia din 
rugbiștii formației I.T.B., atitu
dine pe oare arbitrul nu a sesi- 
zat-o. Și, nemulțumit de decizia 
luată, jucătorul V. Marinescu (Gri
vița Roșie) l-a insultat pe arbitru 
care, firesc, a dictat eliminarea 

. acestuia. In loc să intervină pen
tru păstrarea disciplinei, pentru 
buna desfășurarea a jocului, an
trenorul C. Cocor, s-a alăturat 
protestelor și, in final, a încu
viințat RETRAGEREA ECHIPEI 
DE PE TEREN, cind scorul era 
0—0. Nu se poate trece desigur 
ușor peste atitudinea antrenoru
lui care INDIFERENT DE DECI
ZIA ARBITRULUI nu avea drep
tul să ia o asemenea hotărire.

Iată dar, ce se intimplă atunci 
cind cei mici „învață" de la cei mari. 
Și acum nu ne referim numai la 
exemplul negativ oferit de antre
norul echipei de juniori Grivița 
Roșie, ci și la cazurile echipelor 
Constructorul Ploiești, Știința Cluj 
și alte formații din campionatul 
republican sau din campionatul 

, de calificare, criticate recent pen
tru aceeași atitudine de lipsă de 
respect față de spectatori, pentru 
părăsirea terenului atunci cind nu 
le-a convenit o decizie sau alta a 
arbitrului.

Considerăm că este cazul ca fe
derația Și cluburile să ia măsuri 
hotărite pentru a curma această 
stare de lucruri, această practică 
nesănătoasă care se pare că a în
ceput să-i... molipsească și pe cei 
tineri.

DAN G1RLEȘTEANU

In celălalt joc al semifinalei 
competiției de juniori, Rapid a în
trecut Dinamo cu 6—3 (6—3).

După finalele de spadă de la Ga
lați se poate vorbi — în sfîrșit! — 
de un reviriment și la această probă. 
Afirmația noastră este atestată, în 
primul rînd, de combativitatea dove
dită de marea majoritate a trăgăto
rilor, care au luptat cu multă ardoare 
pentru culorile clubului respectiv. In 
această privință, exemplul cel mai 
ilustrativ l-au dat elevii antrenorului 
C. Ciocîrlie — spadasinii de la Steaua

La finalele campionatelor republicane de scrimă de la Galați, spadasinul 
Constantin Stelian (Steaua) a făcut, din nou, dovada remarcabilelor sale cali
tăți, cucerind și anul acesta titlul de campion al țării !

— care au făcut o adevărată risipă de 
energie în toate meciurile, indiferent 
de valoarea adversarului. Chiar și în 
meciurile în care sportivii de la 
Steaua s-au impus încă de la pri
mele asalturi și au luat un avantaj 
net (vezi meciul cu Știința Tg. Mu
reș), ei n-au slăbit nici un moment 
ritmul de luptă. Ei au dobîndit ast
fel o victorie mai mult decît conclu
dentă (9—0 !).

Se poate vorbi apoi de o reală îm
bunătățire a calității. Faptul l-au re
levat, mai ales, întrecerile individua
le, în care spadasinii noștri fruntași 
(Stelian, Țintea, Dobrescu, Croitoru, 
Lichiardopofl, Haukler) au manifestat 
multă preocupare pentru corectarea 
stilului, ei s-au orientat foarte vizibil 
către factorul „ofensivă". Fleșele de 
mare spectacol confirmă această ten
dință, la fel ca și folosirea imul ba
gaj complex de cunoștințe tehnice, 
de acțiuni diverse care au mărit in
teresul spectatorilor față de întreceri. 
In totul, spadasinii noștri au reușit

'( VOLE I

Pe scurt, despre două
H-«m asistat Ia derbiuri duminica tre

cută, dar am putut urmări în schimb 
tmtfilnirf atrăgătoare, interesante, ofe- 
rindu-ni-se, în același timp, și două 
surprize. In primul rînd am asistat Ia 
un adevărat maraton voleibalistic. Pe 
un „parcurs" de aproape trei orc (!) 
Steaua și Știința Cluj și-au măsurat tor
țele, cu risipă de energie, răsturnînd 
soorurile spectaculos (în setul IV bucu- 
reștenii conduc cu 13—9, dar pierd cu 
16—18; iar în setul V ei conduc din 
nou cu 10—6, sînt conduși cu 13—10. 
pentru a cîștiga Ia 14 !). Am mai asis
tat de asemenea la partida feminină 
Metalul Buc. — Olimpia Brașov, de 
mare durată și foarte echilibrată și ca, 
dar mai puțin valoroasă. In fine, ne-a 

să facă o bună propagandă pentru 
scrimă într-un oraș — se pare — in
teresat să creeze o puternică bază 
de dezvoltare acestei frumoase ramuri 
sportive.

In fine, este de semnalat și un alt 
aspect: elementele tinere s-au stră
duit să se apropie cit mai mult de 
scrimerii consacrați. Intr-o bună mă
sură, ei au reușit să facă aceasta, în 
special prin Husar (Știința Tg. Mu

reș), Sîrbulescu (Știința București) și 
Naghi (Unio Meteorul roșu Satu 
Mare).

Așadar, spadasinii noștri au dove
dit că au posibilități. Ei au depășit 
lunga perioadă critică, reflectată, din 
păcate, nu numai în confruntările in
terne, ci și în cele pe plan interna
țional. Dar pentru ca, pe viitor, să 
putem consemna un progres evident 
și la această probă, scrimerii, antre
norii respectivi au datoria să nu se 
oprească aici. Exemplul bun al unor 
antrenori (C. Ciocîriie, C. Georgescu, 
Al. Csipler) va trebui urmat și de cei
lalți...

La reușita finalelor de la Galați, 
aportul organizatorilor ar fi fost și 
mai evident, dacă întrecerile ar fi 
fost programate într-o sală corespun
zătoare. Frigul a constituit un serios 
handicap pentru toți trăgătorii, în- 
greunînd desfășurarea competiției, 
mai ales în prima zi.

T. STAMA

Foto : Gh. Amuza

SSptămîna trecută, echipa feminină 
de handbal în 7 a țării noastre a sus
ținut o serie de jocuri amicale în com
pania selecționatei R.S.S. Ucrainene. 
După cum se știe, jucătoarele noastre 
au cîștigat toate cele trei partide (la 
Reșița cu 17—13 și 11—7, la București, 
ceva mai dificil, cu 7—6), dar rezul
tatele respective ne interesează poate 
mai puțin în momentul de față.

Echipa noastră a apărut în aceste 
meciuri într-o formație cu totul nouă. 
Antrenorul emerit C. Popescu a recru
tat în lot o serie de elemente tinere și 
talentate (care s-au afirmat puternic, 
în prima parte a campionatului repu
blican), încadrîndu-le cu mult curaj în 
mijlocul jucătoarelor mai experimentate. 
Și, astfel, în jocul reprezentativei noas
tre s-a făcut remarcat un suflu nou, 
mai multă vioiciune. Meciurile cu echi
pa sovietică — o formație bine pre
gătită și cu perspective din cele mai 
frumoase — au permis tehnicienilor să 
tragă o serie de importante concluzii 
în legătură cu stadiul de pregătire al 
jucătoarelor noastre fruntașe. In acest 
sens, am cerut părerea antrenorului fe
deral, tov. Nicolae Nedef:

— Cum considerați comportarea echi
pei noastre în meciurile de la Reșița 
și București ?

— Ținînd seama de valoarea parte
nerelor (jucătoare cu o pregătire fi
zică excelentă și bune cunoscătoare ale 
acestui sport), precum și de faptul că 
reprezentativa noastră a fost lipsită in 
ultimele două partide de cîteva va
loroase titulare, avem toate motivele 
să apreciem în mod favorabil compor
tarea echipei. „Speranțele" încep să pă
șească cu curaj spre formația de bază. 
Am fost plăcut impresionat de jocul 
destul de bun al Măriei Ștef (doar la 
Reșița), al Judithei Neako și Anei Ne- 
metz.

— Nu ne îndoim că ați sesizat și 
cîteva puncte nevralgice în evoluția 
jucătoarelor noastre fruntașe...

— Cele mai multe dintre ele nu au 
suficientă forță și în același timp înde- 
minare pentru aruncările la poartă. In 
plus, lipsa de variație (deși la antre
namente se lucrează intens în această 
direcție), în aruncare devine uneori 
chiar supărătoare, mai ales că aceasta 
ușurează foarte mult sarcina apărăto
rului advers. In sfîrșit, cred că trebuie

„surprize“
CLASAMENTELE ÎNAINTEA 

ULTIMEI ETAPE A TURULUI
FEMININ - SERIA I

1. Dinamo București 6 6 0 18: 3 12
2. Metalul București 6 5 1 17: 8 11
3. Știința Cluj 6 4 2 14: 7 10
4. C.S.M. Cluj 6 4 2 13: 9 10
5. Olimpia Brașov 624 11:12 8
6. I.F.A. București 624 6:13 8
7. Voința M. Ciuc 615 4:16 7
8. C.S.M.S. lași 6 0 6 3:18 6

SERIA A II-A

1. Rapid București 6 5 1 15: 4 11
2. Farul Constanța 6 5 1 15: 4 11
3. C.S.M. Sibiu 6 4 2 12: 9 10
4. Comb. Poligrafic Buc. 6 3 3 14; 9 9
5. C.S.O. Craiova 633 12:13 9
6. Progresul București 624 7:14 8
7. C.F.R. Timișoara 6 2 4 6:13 7
8. Sănătatea București 6 0 6 3:18 6

MASCULIN - SERIA I

1. Rapid București 6 6 0 18: 4 12
2. Steaua București 651 16:10 11
3. Dinamo Orașul Dr.

Petru Groza 6 4 2 16: 9 10
4. Știința Cluj 633 13:12 9
5. Știința Galați 633 10:11 9
6. C.S.M.S. Iași 624 9:14 8
7. Petrolul Ploiești 615 9:16 7
8. Știința Petroșeni 6 0 6 3:18 6

SERIA A Il-A

1. (Dinamo București 6 6 0 18: 2 12
2. Progresul București 5 4 1 13: 6 9
3. Știința Timișoara 5 4 1 13: 8 9
4. C.S.O. Craiova 6 3 3 11:12 9
5. Farul Constanța 6 3 3 11:12 9
6. Tractorul Brașov 6 2 4 11:13 8
7. Flacăra roșie București 615 7:15 7
8. C.S.M. Cluj 606 2:18 6

In aceste clasamente au fost intro
duse și rezultatele celor două partide 
restante din campionatul feminin, des
fășurate vineri seară: Sănătatea — 
Progresul 2—3 (4—15, 15—7, 9—15, 
16—14, 3—15) și Metalul — Știința 
Cluj 3—1 (16—14, 9—15,15—7, 15—2). 
Singura restanță masculină (Știința 
Timișoara — Progresul) se va disputa 
la data de 21 decembrie. 

stimulată mai mult personalitatea in ji 
a fiecărei componente a lotului.

— Ceva observații generale în joc 
echipei ?

— In atac, extremele și pivoți! sî 
folosiți prea rar. O veche meteahi 
peste care trebuie să trecem o dai 
Pentru apărare, mă voi opri doar 
marcajul pivoților, care uneori este gr 
șit (cite două jucătoare marchează 
celași pivot) și la atacul „omului i 
mingea", atac lipsit de promptitudir 
care este de cele mai multe ori defe 
tuos. Toate acestea pot fi rezolvate in 
cu o muncă atentă și conștiincioasă.

— Care sînt cele mai apropiate 
biective ale reprezentativei noastre ?

— O bună comportare în lume 
„Cupa orașului Bucureștii și jocul 
echipa R.D. Germane.

Frumoasa inițiativă 
a schiorilor

din Gheorghieni
La Gheorghieni, secția de schi 

Școlii sportive U.C.F.S. desfășoară 
vie activitate. Elevii școlii medii 
aii școlii profesionale, muncitorii 
la llefor, Filatura de in, Partizar 
și de la atelierul Tîmplaful, au ( 
tuf fi văzuți în tot timpul verii 
toamnei antrenîndu-se cu regula 
taite pe uscat în vederea sezonu 
de schi aii anului 1962. Antrenoi 
Ion Butiurcă s-a străduit ca cei 
de schiori să-și îmbunătățească p 
manent pregătirea fizică generală 
specială, astfel ca la prima ninso; 
lucrul pe zăpadă să înceapă din pl

Dar, in acest an antrenament 
au avut o notă specială. Schiorii i 
localitate au folosit pentru prima d. 
schiurite pe role, confecționate i 
inițiativa prof. Ion Butiurcă de că

Pe scliiurile cu role lucrul brațelor 
al picioarelor este foarte asemănător 
mersul pe zăpadă.

meșterul lăcătuș Beni Majo de 
cooperativa Lacul Roșu. Schiurite 
role confecționate la Gheorghieni 
cîteva mari avantaje asupra pati 
lor cu role pe care își efectuează, 
generat, antrenamentele fondiștii 
țara noastră. Schiurile pe role 
rup" în spate și cedează la ridica 
piciorului, roțile se învârtesc d 
înainte, permițind o împingere ic 
tică cetei de pe zăpadă. Schiorii 
Glieorghieni s-au antrenat pe schiu 
cu role atit pe pista stadionului 
localitate, cit și pe pantele ușoare 
jurul orașului. Datorită caracteris 
lor schiului cu role, ei au putut < 
cuta antrenamente de tehnică cu r 
înaintea căderii primei zăpezi.

De altfel, construirea schiorilor 
role nu este singura inițiativă a s| 
tivilor din Gheorghieni. Anul trc 
meșterul Ignat Kulcsar de la II 
a confecționat după indicațiile ar 
norului Ion Butiurcă schiuri de I 
foarte reușite, pe care schiorii 
localitate le-au. folosit cu succes 
concursuri.

Fără îndoială, inițiativa schioi 
din Gheorghieni de a-și construi 
guri schiuri pe role, utilizate pe 
prima daită în țara noastră, și scl 
pentru zăpadă, este lăudabilă și 
buie să constituie un imbold și ■■ 
tru alte centre în folosirea resurs 
proprii, in vederea îmbunătățirii 
conteniite a procesului de antrenau

bucurat forma ascendentă a echipelor 
Dinamo orașul Dr. Petru Groza, Știința 
Timișoara (băieți) și Farul Constanța. 
C.S.M. Sibiu (fete).

Neplăcute au fost, în schimb, cele 
două „surprize4*. Prima : neprezentarea 
formației feminine C.F.R. Timișoara la 
meaiul ai Rapid. Se pare că de vină 
nu este clubul timișorean, care a anun
țat din vreme federației imposibilitatea 
(motivată concret) sosirii în Capitală. 
Oricum, C.F.R. a pierdut cu cel mai 
sever scor posibil: 3—0 (0, 0, 0), nea- 
vînd măcar dreptul de a obține în cla
sament obișnuitul punct al înfrîngerii. 
Desigur, federația va cerceta motivele 
neprezentării, luînd măsurile cuvenite.

A doua surpriză ne-a întîmpinat în 
sala Dinamo, duminică după amiază, 
cu prilejul întîlnirii feminine Metalul — 
Offimpia Brașov: (tempcnatură foarte 
scăzută, nepotrivită pentru desfășurarea 
unui meci. Acum cîteva zile antrenorul 
metalurgistelor ne spunea că nu poate 
juca în această sală din cauza căldurii 
(!). Acum, unii spectatori a fost de 
părere că aceeași echipă era gata-gata 
să piardă din cauza frigului. In orice 
caz frigul a existat și ne surprinde a- 
ceastă neatenție din partea administrației 
clubului Dinamo, care ne deprinsese cu 
organizări ireproșabile. In plus, faptul 
pare surprinzător cînd, ceva mai de
vreme, la derbiul de box Dinamo — 
Steaua, sala fusese bine încălzită...

N. MARDAN

In fotografie: „Steaua" atacă la 
fileu și Știința Cluj se pregătește să 
blocheze. Pînă la urmă bucureștenii 
reușesc să cîștige întîlnirea.



&

Poziție hotărîtă Împotriva antijocului!
In ultimii ani s-a constatat o creș

tere valorică a categoriei B de fot
bal, ceea ce i-a permis acesteia să 
reducă din diferența ce-o separă de 
prima categorie a țării. In multe în- 
tîlniri amicale, dar și în cele cu ca
racter oficial (cum ar fi în „Cupa 
R.P.R.") unele echipe din categoria 
B au obținut cîștig de cauză în jocuri 
susținute cu echipe din A. Anul a- 
cesta, de pildă, Arieșul Turda a câști
gat „Cupa R.P.R.", după ce a învins 
din lotul echipelor categoriei A pe 
Știința Timișoara, U.T.A. și Rapid 
București. S-ar mai putea nota că și 
în precedentele două ediții ale „Cupei 
R.P.R." cite una dintre finaliste a a- 
parținut tot categoriei B: Dinamo 
Obor (ediția 1959/1960), C.S.M. Baia 
Mare (ediția 1958/1959).

Jucătorii din categoria B promovați 
în ca onatul categoriei A (vorbind 
numai de promovări din ultima vre
me) și-au înscris frumoase state de 
serviciu. E vorba, printre alții, de 
Datcu, Nunweiller IV, Ivan, David, 
Ștefan (Dinamo București), I. Ionescu, 
Balint, Kraus (Rapid), Tomeș, Varga, 
Iacob (Steaua), Badea, Ionescu, Bon- 
taș (Petrolul), Năftănăilă, Naghy (Stea
gul roșu), Ioniță, Pașcanu (Progresul) 
etc.

La acest aspect pozitiv, care indică 
de fapt forța pe care o are și o poate 
constitui, cu o intensitate sporită, ca
tegoria B, și-a făcut loc și o trăsătu
ră negativă, care amenință să capete 
contururi mereu mai pronunțate. E 
vorba de o concepție retrogradă pri
vind jocul, care poate fi observată 
în comportarea unora dintre echipe. 
Pe prim plan a fost împinsă preo
cuparea strictă, îngustă, pentru obți
nerea de puncte în clasament, pentru 
care aceste echipe își stabilesc (de la 
început pînă la sfîrșit) cite 7—8 ju
cători care stau în apărare. Nu e 
vorba aici de o apărare organizată 
dip care să se iasă apoi în contra- partide, a înscris — de fapt — 4 goluri
atacuri, ci pur și simplu, de o poziție 
ce nu se modifică cit ține jocul — 
chiar dacă scorul ia proporții.

Excelează în acest fel de joc echi
pele Chimia Făgăraș (antrenor Len- 
gheriu). Chimia Govora (antrenor A. 
Teodorescu), C.S.M. Sibiu (antrenori 
Roman și Kucerak), C.S.M. Mediaș 
(antrenor Molnar), S.N.M. Constanța 
(antrenor T. Mihai) etc., toate din 
seria a II-a. Dar exemple asemănă
toare se găsesc și în celelalte două 
serii ale categoriei B și, din păcate, 
nu în număr mai mic.

La echipele amintite „goana după 
puncte" bazată pe un joc obstructio
nist, dur, cu tragere de timp, discuții 
neprincipiale cu arbitrii etc., a în
ceput din chiar... prima etapă de cam
pionat. Aceste echipe n-au preocupa
rea să joace un fotbal pe care să-l 
îmbunătățească calitativ, prin efortul 
comun al jucătorilor și antrenorilor, 
făcîndu-și în felul acesta justificată

Pentru unii mumă, pentru alții...
Despre o anumită tendință la unii arbitri

In sezonul fotbalistic recent în
cheiat, arbitrii noștri au arătat mai 
multă mobilitate pe teren, au avut 
un plasament mai bun și, în special, 
s-au dovedit mai hotărîți în acor
darea unor sancțiuni maxime: lovi
tura de la 11 m și eliminarea jucă
torilor pentru infracțiuni flagrante. 
In general, se poate afirma că a fost 
un început pozitiv în această pri
vință (putea să se producă, însă, mai 
devreme), contribuind într-o măsură 
la disciplinarea jocului.

Răsfoind însă cronicile primei 
părți a campionatului, categoria A 
și B, am reținut un aspect foarte in
teresant privind „curajul" unor ar

Tendința unor arbitri, de care vor
beam mai sus, rezultă la simpla com
parare a cifrelor cuprinse în aceas
tă statistică. Unii arbitri conduc 

prezența în categoria B (care are 
rosturi precise în ridicarea calitativă 
a fotbalului nostru). Unica lor preo
cupare e să nu se expună retrogra
dării, să nu părăsească categoria. De 
aceea, trebuie să spunem, că ele ter
mină prin a fi un balast nu numai 
pentru campionatul B, ci pentru fot
balul nostru în general

La ce duce jocul — sau an ti jocul — 
pe care îl practică?

1. — La un orizont redus. Totul este 
limitat la distrugere nu la construc
ție. Jocul merge într-un singur sens.

2. — Formează deprinderi greșite 
la jucători. Le dispare preocuparea 
pentru controlul mingii (pasarea, tra
sul la poartă, fente și dribling etc.) 
exersarea urmărind numai degajarea... 
lungă și afară din teren.

3. — Jucătorii nu mai sînt speciali
zați pe posturi, pentru că ceea ce li 
se cere este numai expedierea mingii 
afară. Și cînd reușesc aceasta, poți 
auzi sublinierea de aprobare a antre
norului: „Bravo ! Foarte bine !“

4. — Jocul ce-1 practică echipa 
(„strajă" în apărare) cîștigă în duri
tate, jucătorii devin nervoși și — de 
ce să n-o spunem — periculoși pentru 
integritatea corporală a adversarilor.

5. — Nu dau ritm jocului și nici 
adversarul nu este lăsat să joace.

Maniera aceasta apare împinsă la 
limita superioară atunci cînd e vorba 
de o partidă pe care o echipă o are 
de disputat în deplasare. Exemplifi
carea cea mai elocventă în materie o 
oferă partidele jucate, în deplasare 
în turul acestui campionat. C.S.M. 
Mediaș în 7 partide a înscris — citiți 
bine ! — 1 gol, Chimia Făgăraș 2 go
luri, Chimia Govora 3 goluri (în 6 
jocuri), iar S.N.M. Constanța, care 
figurează cu 6 goluri marcate în 7 

într-un singur meci iar celelalte două 
în 6 jocuri.

Acesta ar fi, în concepția antreno
rilor respectivi, jocul constructiv ce 
se cere să-1 practice echipele noastre. 
De aceea și jucătorii tineri ce au fost 
introduși în aceste echipe au fost a- 
leși ca să corespundă deprinderilor 
spre care sînt îndrumați, în spiritul 
întregii echipe.

Urmările au început să apară cu o 
intensitate ce nu mai permite ca ele 
să fie acoperite. In ultima vreme a- 
ceste echipe, orașele lor (ale căror 
exponente principale sînt în fotbalul 
nostru) au încetat să dea jucători va
loroși, schimbul de mîine al echipelor 
din categoria A. Jucătorii care joacă 
sub culorile lor se plafonează, se ra
tează. Ce jucători tineri talentați să 
se ridice din orașele respective dacă 
le lipsesc pilda, mijlocul și îndem
nul de învățare a adevăratelor de
prinderi, care țin de fotbalul modern?

bitri, asupra căruia vrem să ne oprim 
puțin. Este vorba de o anumită ten
dință la unii conducători de joc (St. 
Munteanu — București, A. Galamboș 
— B. Mare, R. Mărgărit •— București, 
St. Brassay •— Tg. Mureș etc), pen
tru care — se pare — echipele se 
împart în două categorii: gazde și 
oaspete, ceea ce determină la ei o 
anumită orientare în aplicarea unor 
sancțiuni. Nu-i lipsit de interes să 
subliniem faptul că această tendință 
apare mai ales la meciurile de ca
tegorie B, unde, în cele trei serii, am 
constatat, de pildă, .următoarele lu
cruri semnificative:

I II III Total

PenaHiuri acordate în favoarea echipelor-gazde ....
Penaltiuri acordate în favoarea echipelor-oaspete...................
Jucători eliminați din echipele-gazde .....................................
Jucători eliminați din echipele-oaspete................................

21 13 16 50
5 6 4 16
5 4 3 12

11 8 6 25

de o manieră care arată, ca să spu
nem așa, destulă solicitudine față de 
echipele-gazde, cărora le trec ușor 
cu vederea infracțiuni pasibile de

Să admitem, prin reducere la ab
surd, că echipele amintite (și cele 
asemănătoare lor) se vor mai păstra 
ani de zile în categoria B și că nu
mai puține dintre ele nu vor putea 
evita retrogradarea. Pentru fotbalul 
orașului lor, al țării noastre, ce aport 
vor aduce ele? Și pentru că răspun
sul e lesne de dat. gîndim că prima 
reacție sănătoasă, primul pas ferm și 
categoric spre o radicală schimbare 
a faptelor trebuie să vină de la sus
ținătorii acestor echipe, de la publi
cul orașelor respective.

Sîtem convinși că în rîndurile lor 
e trează nemulțumirea pentru jocul 
retrograd al echipelor lor; că chiar 
după succese, cînd părăsesc arena, le 
lipsește satisfacția care persistă, ca 
un ecou al frumosului. Exigența lor 
trebuie, de aceea, să sporească, ca și 
dorința lor de-a vedea cu adevărat 
un fotbal de bună calitate, ca și mîn- 
dria patriotică de a ști că din ora
șul lor, copiii lor au pornit să cuce
rească „înălțimile" măiestriei fotbalis
tice.

Reacția aceasta sănătoasă și fireas
că trebuie să vină într-o zi. In aju
torul ei, în întîmpinarea ei, se cuvine 
să se facă simțită intervenția federa
ției de specialitate, a colegiului cen
tral de antrenori. De la recomandările 
date antrenorilor respectivi, privind 
calitatea jocului ce-1 au de asigurat 
echipelor lor, trebuie trecut la anali
zarea comportărilor, la măsuri care 
să ajungă pînă la înlocuiri, acolo 
unde se constată că nu mai este vor
ba numai de pași ce bat pe loc, ci 
de mers înapoi.

Fotbalul nostru trebuie să marcheze 
o serioasă îmbunătățire calitativă. 
Iată de ce se impune o poziție hotă
rîtă (și măsuri) împotriva antijocului, 
oriunde și sub orice formă apare 
această manifestare,

C. TEAȘCĂ 
antrenor

U.T.A. A JUCAT DIN NOU ȘTERS...

Rezultatul meciului C.S.O. Crișana 
Oradea—U.T.A. (2—1) — organizat îm
preună cu alte 12 partide în cinstea 
zilei de 30 Decembrie — este o sur
priză. Dar nu atît pentru că învingă- 
toarea, din duminica precedentă, a 
Steagului roșu a cedat fruntașei se
riei a IlI-a a categoriei B, cît — 
mai ales — pentru că U.T.A. — a cărei 
comportare generală în turul cam
pionatului a nemulțumit — a fost în
trecută duminica aceasta de o echipă 
alcătuită în majoritate din fotbaliști 
tineri. Antrenorul F. Ronai a folosit în 
acest meci 12 jucători, dintre care 5 nici 
nu sînt titulari în formația obișnuită 
a clubului C.S.O. Crișana. Deci, 
U.T.A. a fost învinsă de o echipă de 
tineret din categoria B, care însă a 
jucat cu toată ardoarea, cu tot ela
nul ei tineresc. Lucru pe care, din 
păcate, nu l-au făcut fotbaliștii din 
Arad și aceasta este cauza principa
lă a insuccesului lor. Ei și-au descon-

sancțiune cu 11 m sau eliminare. In 
schimb, se dovedesc foarte exigenți 
și autoritari față de echipele oaspete. 
Nu contestăm faptul că o echipă în 
deplasare poate juca mai energic sau 
opune o rezistență mai dîrză, dar ne 
îndoim că o echipă gazdă renunță 
cu una-cu două la „avantajul terenu
lui propriu" și că nu forțează jocul 
și rezultatul mai mult decît formațiile 
oaspete.. Astfel că datele statistice 
de mai sus le atribuim mai mult 
acestui fel de arbitraj — am putea 
spune „diplomatic" — prestat de unii 
conducători de meciuri.

Și cum asemenea practici nu au ce 
căuta în sportul nostru, socotim că 
colegiul central de arbitri trebuie să 
analizeze în mod serios cele sem
nalate și să ia măsuri corespunză
toare pentru a lămuri pe acei arbitri, 
pentru care există „echipe-gazdă" și 
„echipe-oăspete", că astfel de atitu
dini, contrarii misiunii lor de răspun
dere, sînt profund dăunătoare bunului 
mers al unei competiții.

Unul din atacanții echipei Dinamo, Eftimie, în plină acțiune. Săritura lui 
tnsă a fost inutilă. Bucur, portarul echipei băcăoane Dinamo, i-a „tuflat*  min
gea, boxînd-o.

Foto: T. Roiba
a .

începe a doua ediție a Turneului balcanic
(Urmare din pag. 1)

„In acest turneu consider că un 
handicap pentru nai il vor constitui 
terenurile, mai precis starea lor. De 
aceea, am luat măsura ca pregăti
rile noastre să se desfășoare in bună 
parte pe terenuri asemănătoare, adi
că tari.

Cu acest prilej am constatat că 
starea de spirit a jucătorilor este bu
nă, ceea ce îmi dă încredere că, par- 
ticipind la Turneul balcanic, vor reu
și să aibă un cuvînt greu de spus in 
seria noastră. Mai ales că jucătorii 
noștri au dovedit de atîtea ori că știu 
să se mobilizeze și mai mult în în- 
tilnirile internaționale".

I 
LA UN ANTRENAMENT AL 

DINAMOVIȘTILOR

Duminică dimineață, Dinamo a fă
cut un reușit antrenament, avînd ca 

NOTE, ȘTIRI
siderat adversarii în prima repriză. 
In plus, din cauza insuficientei pre
gătiri fizice, n-au putut face față 
ritmului impus de adversar pe un te
ren moale, cu multe porțiuni desfun
date. Apărarea a fost penetrabilă, 
portarul Faur s-a dovedit nesigur și 
a și primit un gol parabil, iar mijlo
cașii nu au ajutat linia de fund, ceea 
ce a permis arădenilor să se infil
treze des în dispozitivul defensiv al 
arădenilor. In atac, Sasu, Selimesi și 
Floruț au jucat slab, fiind mereu de
posedați de minge.

In asemenea candițiuni, insuccesul 
nu putea fi evitat. Șl tinerii fotba
liști arădeni nu s-au lăsat mult ru
gați... Ei au câștigat... (t r.)

NICI IN AMICALE NU SE POATE 
ALTFEL ?...

Duminică, majoritatea partidelor a- 
micale au fost frumoase, echipele 
fiind preocupate de realizarea unui 
joc de calitate. Este o notă bună, pe 
care am dori s-o acordăm cît mai 
des.

Totuși, au fost și câteva cazuri de 
altfel de... preocupări. Cinci jucători 
au fost eliminați fie pentru lovire 
(Popescu — Știința Cluj, Gergely III 
— C.S.O. B. Mare și Huszar — Arie
șul Turda), fie pentru atitudine ne
sportivă (Voicu — Știința Galați) sau 
purtare irevențioasă față de arbitru 
(Kraus — Rapid București).

Oare unii jucători nu-și pot stăpîni 
nervii nici în jocuri amicale, în care 
nu au nici măcar scuza „punctelor" ? 
Nu înseamnă aceasta o slăbire a pre
ocupării conduce-'tor echipelor res
pective pentru m-rica educativă ? Noi 
credem că da. Și tocmai pentru că 
este vorba de întîlniri amicale, so
cotim că sancțiunile trebuie să fie 
mai aspre.

AU UITAT!...

Pentru meciul Tractorul Brașov— 
Prahova Ploiești, programat dumi
nică după-amiază la Brașov, au fost 
delegați arbitrii bucureșteni N. Che- 
lemen, Tr. Flareanu și Gh. Manusa- 
ride. Aceștia s-au și prezentat la te
renul din Brașov, la ora fixată, dar 
au constatat că... făcuseră drumul de
geaba. Meciul se jucase dimineața !... 
Echipa organizatoare „uitase" să anun
țe federația de schimbarea orei de 
disputare. Noi înțelegem că motivul 
acestei schimbări de oră era justifi

partener o selecționată Dinamo Obor. 
Jucătorii primei echipe au dovedit 
multă poftă de joc. Ei au jucat în
tr-un ritm destul de ridicat, în ciuda 
terenului greu cu starea căruia s-au 
adaptat repede, practicînd un fotbal 
cu pase la semiînălțime, și au reali
zat o circulație bună a mingii cu ac
celerări mai ales în zona de finali
zare (de altfel, aceasta a și fost sar
cina antrenamentului). Au și înscris 
nouă goluri, primind două din partea 
unui adversar care i-a solicitat mult. 
Desigur, s-au remarcat și unele de
ficiențe, spre care se concentrează a- 
tenția antrenorilor.

In acest antrenament au fost folo
siți jucătorii : Datcu și Uțu, Popa, 
Nunweiller III, Ivan și Panait, Ștefan, 
V. Alexandru și Nunweiller IV, Da
vid, Pircălab, Țircovnicu, Eftimie, 
Varga, Ene II, V. Anghel, Frățilă, Con- 
stantinescu din care va fi alcătuit 
lotul de 17 jucători care vor face 
deplasarea. (p. g.) 

cat. In felul acesta organizatorii au , 
dat posibilitate spectatorilor brașo
veni să urmărească la televiziune I 
meciul Progresul—Steagul roșu. Dar 
rău au făcut că au uitat o îndatorire 
elementară : aceea de a înștiința fe
derația și colegiul de arbitri cum 
normal procedează orice echipă pă
trunsă de spiritul disciplinei. In ase
menea situație, e firesc să întrebăm: 
cine suportă întreaga cheltuială nece
sitată de deplasarea — inutilă — a 
celor trei arbitri bucureșteni. (g.).

STIINTA TIMIȘOARA ÎNVINSA
IN R.D.G.

In al doilea meci, disputat dumi
nică la Magdeburg, Știința Timișoa
ra a fost învinsă de formația locală 
Autbau, cu scorul de 2—0 (1—0), după 
tui joc de bună valoare tehnică.

ALTE MECIURI AMICALE DE 
DUMINICĂ

• FARUL CONSTANȚA-DINAMO 
OBOR BUCUREȘTI 2-0 (2-0). - Ju- 
cîndu-se relaxat, deschis, partida a 
plăcut. Ea a fost caracterizată de pe
rioade alternative de dominare. In 
prima repriză, Farul a acționat mai 
tehnic, a forțat mai mult și a înscris 
de două ori prin Datcu (min. 20 și 43). 
După pauză, jocul a fost egal in des
fășurare. Ambele echipe au ratat nu
meroase ocazii de gol. (L. Bruckner 
coresp.).

• S.N.M. CONSTANȚA—PETRO
LUL CONSTANȚA 8-2 (4-1).

• GLORIA BISTRIȚA—C. S. MU
REȘUL Tg. MUREȘ 3—2 (1-2). Joc 
frumos de ambele părți.. Mureșenii au 
dominat în prima repriză, iar gazdele 
în a doua. Au marcat: Grabowski, 
Ciocan și Vasilescu, respectiv Nagy 
(din 11 m) și Selymesi II. (M. Tel- ‘ 
man, coresp.).

• C.F.R. PAȘCANI—DINAMO BA-
CAU (tineret) 4-3 (1-2). Partidă
dinamică, frumoasă, cu multe faze de 
poartă. Au înscris: Atanasiu (3) și Găi
nă (din 11 m) pentru C.F.R., Cosmă- 
nescu (2) și Cosoban pentru Dinamo. : 
(C. Enea-coresp.).
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ÎNCĂ UNUL DIN „SECRETELE” PERFORMANȚELOR
SPORTIVĂCULTURA

tehnic.
discu- 
inovației au convenit ca 
vor ajunge la combinat 
să ceară și sprijinul ca

♦

drăgit-o, ca și în viața sportivă mon
dială în general.

Studierea cărților de specialitate, 
a kinogramelor și graficelor de an
trenament ale marilor campioni, urmă
rirea evoluției performanțelor, cu
noașterea tuturor procedeelor tehnice 
utilizate — a constituit pentru fiecare 
dintre ei un sprijin deosebit în pro
cesul de insitruire, în stabilirea unor 
obiective precise 
perspectivă.

în planurile lor de

DISCUȚII
oferi 

noștri 
asimi-

Pentru a 
sportivilor 
posibilitatea 
larii unor temeinice
cunoștințe de spe
cialitate care să 

ducă la formarea unei bogate cul
turi sportive cred că sînt necesare 
o serie de măsuri.

în direcția aceasta ar fi deosebit 
de util ca, în cadrul cabinetelor me
todice care funcționează pe lingă con
siliile regionale U.C.F.S. sau unele 
cluburi să existe secții speciale de do
cumentare bazate pe o bibliotecă în 
care să se găsească cărți de specia
litate, colecții ale presei și publica
țiilor sportive, kinograme, cataloage de 
performanțe, evidența recordurilor re
publicane etc.

Ar fi util ca prin intermediul a- 
cestor cabinete metodice să se orga
nizeze diferite manifestări și, în 
mul rînd, simpozioane, conferințe 
pre diferite procedee tehnice și 
tode de antrenament, vizionarea
nalelor documentare de specialitate 
etc.

Pornind de la premisa justă că 
oricărui sportiv, 
plina pe care o 
soiut necesare 
de anatomie și 
îmbogăți și în
manifestărilor din cadrul cabinetelor 
metodice.

Asemenea măsuri ar stimula preo
cupările sportivilor și antrenorilor 
de a-și crea bogate și utile biblio
teci personale, tocmai din necesitatea 
adîncirii diverselor probleme ivite 
în desfășurarea procesului de in
struire tehnică.

De asemenea, printre obiectivele 
principale ale activității pe care clu
burile o desfășoară cu sportivii ar 
trebui să intre și sublinierea utili
tății pe care o prezintă pentru fie
care sportiv abonarea la presa și 
publicațiile sportive. Formarea obiș
nuinței 
nice și 
pective 
pentru
cunoștințele din acest util și intere
sant domeniu de activitate.

Cultura sportivă de specialitate, ca 
parte integrantă a culturii generale 
a sportivilor, trebuie să intre mai 
mult în sfera preocupărilor pe care 
le au organele U.C.F.S. și tuburile 
sportive din țara noastră deoarece 
și prin aceasta sportul nostru do per
formanță va deveni mai bogat în rea
lizări.

La încheierea turului
Clasamentele campionatelor

republicane

dispute doar cîteva restanțe, 
din tur au reflectat buna pre- 
unor echipe, fapt oglindit de 
de clasamente. Lupta pentru

Cu jocurile desfășurate sîmbătâ și 
duminică campionatele republicane de 
baschet și-au încheiat turul, urmînd să 
se mai 
Jocurile 
gătire a 
altfel și
primele patru locuri este însă departe 
de a fi clarificată. După cum am mai 
anunțat, regulamentul campionatelor 
republicane prevede ca primele patru 
formații din fiecare serie să-și dispute 
în primăvară locurile 1—8, iar cele 
clasate pe locurile 5—8 în serii să-și 
dispute locurile 9—16 în clasamentele 
generale.

Iată de altfel clasamentele Ia înche
ierea turului :

SERIA I

Foto : B. Ciobanu

Anca Racoviță, una din cele mai bune 
jucătoare ale echipei Rapid București, în 
plină acțiune.

MASCULIN,

1. Steaua București 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. C.S.O. Galați 7 3 4 455:502 10
5. știința Timișoara 7 3 4 449:420 10
6. Progresul București 7 2 5 424:434 9
7. Dinamo Oradea 6 2 4 382:414 8
8. Constructorul Arad 7 0 7 289:644 7

pri- 
des- 
me- 
jur-

CAMPIONATELE CAPITALEI

pornind de la discuția 
(ocazionali și entuziaști) 
călătorie, am ajuns la 

importantele aspecte ale

indiferent de disci- 
practică, îi sînt ab- 
cunoștințe de bază 
fiziologie s-ar putea 
acest sens tematica

II-AASE&IA

1. Rapid București 7 5 2 505:413 12
2. Voința lași 7 4 3 472:415 11
3. Dinamo Tg. Mureș 7 4 3 473:458 11
4. Știința București 7 4 3 472:448 11
5. Voința Tg. Mures 7 3 4 424:463 10
6. Steagul roșu Brașov 6 3 3 420:401 9
7. C.S.O. Craiova 6 3 3 391:354 9
8. A.S.A. Bacău 5 0 5 221:426 5

FEMININ, SERIA I

1. I.T.B. 6 5 1 347:256 11
2. Rapid 6 5 1 452:248 11
3. l.C.F. 6 5 1 299:278 11
4. Voința Tg. Mureș 7 4 3 333:360 11
5. Crișana Oradea 7 3 4 357:352 10
6. Petrolul Ploiești 7 2 5 270:401 9
7. Știința Timișoara 7 1 6 345:393 8
8. Agronomia Iași 6 1 5 249:364 7

SERIA A II-A

1. Știința Cluj
2. Știința București
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Progresul București
5. Voința Brașov
6. Blănuri Oradea
7. Voința Oradea
8. Voința București

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
2
2
0

1$
2 352:295
3 203:336
4 334:349
5 302:436
5 311:325
7 239:422

fal3 
,1 13 
>5 12 
16 11 
!9 10 
16 9 
!5 9 
!2 7

următoarelela
Bacău — Stea-
13 decembrie.

Rîndurile de față au fost inspirate 
de o discuție pe care am auzit-o de 
curînd, în tren, pe cînd mă întor
ceam dintr-o deplasare.

In același compartiment călătoreau 
și doi mecanici de la o întreprinde
re din Brăila. Din discuția lor mi-am 
dat seama că sînt preocupați de de
finitivarea unei inovații. Vorbeau cu 
atîta însuflețire și convingere îneît 
toți cei din compartiment îi urmă
reau pasionați. Am aflat astfel că 
ideea inovației le-a 
venit încă de pe 
vremea cînd amîn- 
doi urmau un curs 
de minim 
După ce au 
tat detaliile 
imediat ce 
să se ducă
binetului tehnic.

— Vezi — spunea unul din cei doi 
tineri — numai însușindu-ne temeinic 
cunoștințele, studiind și aprofundind 
diverse procedee tehnice, vom reuși 
să răzbim înainte !

într-adevăr, cîtă dreptate avea to- 
yarășul meu de drum! însușirea 
conștientă, creatoare, a unui bogat 
bagaj de cunoștințe constituie unul 
din factorii hotărîtori pentru asigu
rarea progresului în orice domeniu 
de activitate. Și, totalitatea acestor. 
cunoștințe, formează cultura specia
lă, legată de respectivele preocupări.

Oare toate aceste lucruri nu gă
sesc o largă aplicare și în viața 
sportivă? Oare în retorta marilor 
performanțe intră numai sudoarea 
antrenamentelor și nu și cea a unor 
căutări creatoare generate de o pro
fundă și bogată cultură sportivă?

Și astfel, 
celor doi 
tovarăși de 
unul dintre
multilateralei instruiri a sportivilor.

Experiența marilor campioni și 
recordmani ai lumii atestă că numai 
o astfel de instruire poate genera 
performanțe, te poate purta spre cul
mile măiestriei sportive.

Dar dacă în țările capitaliste acest 
fapt ca și însăși întreaga viață spor
tivă poartă amprenta clasei exploa
tatoare, mijloacele de practicare a 
sportului și de formare a unei cul
turi sportive în acest domeniu stînd 
numai la îndemîna celor avuți — în 
țara noastră, unde stadioanele au 
porțile larg deschise în fața întregu
lui tineret — condițiile de lărgire a 
cunoștințelor de specialitate pot și 
trebuie să fie extinse.

Am avut prilejul să stau de vor
bă cu unii sportivi care practicau 
diferite discipline și am fost surprins 
de lipsa lor de cunoștințe în dome
niul istoriei sporturilor, în general 
și a disciplinei preferate în special, de 
necunoașterea tuturor procedeelor 
tehnice folosite de cei mai vestiți 
performeri precum și de faptul că 
unii juniori — de exemplu —, chiar 
dintre cei selecționați în loturile re
prezentative, nu cunosc performan
țele din sportul pe care îl practică.

Menționez insă, că cea mai mare parte 
dintre sportivii noștri consacrați — și mă 
refer in primul rînd la Iolanda Ba
laș, Lia Manoliu, Iosif Sirbu, Elena 

i Leușteanu, Radu Negulescu, Ștefan 
Roman, Horațiu Nicolau — au ajuns 

■ la o tehnică superioară, implicit la 
rezultate de valoare, și datorită a- 
cestei culturi sportive, datorită preo
cupării permanente de a cunoaște 
tot ce e nou în disciplina ce au în-

încheierea turului campionatelor de 
juniori ale orașului București a prile
juit o serie de concluzii. Iată, pe scurt, 
cîteva din ele :

• Numărul jucătorilor a crescut con
siderabil față de anul trecut și sînt 
perspective ca el să crească și de 
înainte.

® Tinerii care au depășit vîrsta 
nioratului și au fost promovați în 
tegorii superioare au fost înlocuiți 
elemente noi, cu reale perspective, 
fapt deosebit de îmbucurător este 
centul pus de antrenori pe însușirea 
rectă a procedeelor tehnice, pe aplica
rea unei tactici moderne, în care rapi
ditatea și eficacitatea acțiunilor sînt 

■pe prim plan.
• Condițiile de organizare create 

de comisia orășenească au fost mulțu
mitoare, asigurînd buna desfășurare 
întrecerilor.

Iată clasamentele:
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de a studia materialele teh- 
metodice din publicațiile res- 
va costitui un mijloc prețios 

fiecare tînăr de a-și îmbogăți

MARCEL RUSESCU
maestru al sportului

JUNIORI AVANSAȚI
1. Clubul sportiv școlar 9 9 0 681:271 18
2. S.S.E. I 9 8 1 512:357 17
3. S.S.E. II 9 6 3 615:348 15
4. Tînărul dinamovist I 9 5 4 610:475 14
5. ȘC. M. 35 9 6 3 486:360 14
6. S.S.E. n (Gh. Șincai) 9 5 4 421:417 14
7. S.P.C. 9 3 6 327:695 ti.?.
8. Rapid 9 18 442:595 10
9. Steaua București 9 1 8 379:593 10

19. Voința 9 18 221:583 10
JUNIORI ÎNCEPĂTORI

1. S.S.E. I 8 7 1 299:253 15
2. S.S.E. II (M. Basarab) 8 7 1 479:235 15
3. S.S.E. II (Filimon Sirbu) 8 6 2 343:258 14
4. S.S.E. II (Gh. Șincai) 8 5 3 267:226 13
5. Tînărul dinamovist n 8 4 4 231;258 12
6. S.S.E. n (Mihai Viteazu) 8 4 4 239:249 11
7. S.S.E. II (Dr. petru Gr.) 8 2 6 279:271 10
8. Șc. Medie 35 8 17 187:435 9
9. Voința 8 0 8 1G6:3O5 7

JUNIOARE AVANSATE
1. Ci. Sp. Școlar 7 7 0 323:124 14
2. S.S.E. I 7 5 2 161:159 12
3. I.T.B. 7 5 2 175:153 12
4. Sc. Medie nr. 35 7 3 4 195:198 9
5. Rapid 7 3 4 171:171 9
6. S.S.E. II 7 3 4 197:167 9
7. Progresul 7 2 5 196:183 9
8. Voința 7 0 7 98:361 7

JUNIOARE ÎNCEPĂTOARE
1. Flacăra roșie 5 4 98: 64 9
2. S.S.E. n (Gh. Șincai) 5 4 138: 52 9
3. S.S.E. II (V. Alecsandri) 532 96:64 8

8 
6 
4

Ultimele întîlniri din cadrul campio
natelor orașului București pentru echi
pele de seniori și senioare s-au înche
iat cu următoarele rezultate: CALI
FICARE : Dinamo — Rapid 54—53, 
Știința — Electrica 50—47, Olimpia
— Aîătasea Dudești 44—36, Rapid — 
Precizia 50—31. Seriile echipelor stu
dențești. CALIFICARE, MASCULIN . 
l.C.F. — I.M.F. 54—41, U.P.B. —’ 
I.S.E. 53—50, Arhitectura — Construc
ții 57—46; CALIFICARE, FEMININ: 
Inst. Pedagogic — Arhitectura 55—25, 
l.C.F. — Politehnica 55—23 ; CATE
GORIA 1 MASCULIN : lnst. Pedago
gic — Inst. Agronomic 72—;42, U.P.B. 
—■ Inst. Construcții 25—30, l.C.F. — 
Inst. Maxim Gorki 66—37, Inst. Arte
— I.M.F. 41—31 ; CATEGORIA I FE
MININ: I.M.F. — U.P.B. 16—15, 
I.S.E. — Inst. Maxim Gorki 29—21.
CRISTIAN POPESCU-corespondent

Restanțele se dispută 
date : masculin : A.S.A. 
gul roșu Brașov la 
C.S.O. Craiova — A.S.A. Bacău la 17 
decembrie, Dinamo Oradea — Știința 
Cluj și Steaua — Dinamo București 
la 7 februarie; feminin: 
rești — Agronomia Iași 
l.C.F. la 17 decembrie.

Rapid Bucu- 
și I.T.B. —

Campionatul 
orașului Iași
Sala Voința din Iași a găzduit pri

ma etapă ,a campionatului de baschet 
a! orașului Iași, la care participă 16 
echipe masculine (împărțite în două 
categorii). Iată rezultatele etapei .inau
gurale, înregistrate de echipele .. pri
mei categorii: Știința Institutul Peda
gogic — Institutul Agronomic'38—ÎN, 
Progresul — Institutul de Medicină 
87—29, Institutul Politehnic — Voința 
(juniori) 52—50. Voința (tineret) — 
Țesătura 51—36.

EUGEN URSU, coresp.

0 carte valoroasă: „TEORIA EDUCAȚIE! F?ZtCE“
In Editura V.C.F.S. a apărut re

cent „TEORIA EDUCAȚIEI FIZICE".
Este prima lucrare de teorie a edu

cației fizice editată in țara noastră 
și are scopul de a contribui la elu
cidarea complexelor probleme ce le 
ridică metodica instruirii și antrena
mentului 
f ușurare

Scrisă 
generală
L. Matveev, 
sovietici în 
ției fizice — 
riența unor 
îndelungată.

Ca structură volumul cuprinde 
două părți:

în procesul practic de des- 
a educației fizice.
de un colectiv — subredacția 
aparținînd lui A. Novicov și 

doi valoroși teoreticieni 
domeniul teoriei educa- 
cartea sintetizează e.vpe- 
tehnicieni cu o practică

teoriei edu-

©fonosport

Concursul din această săptămîiiă nu 
este un concurs obișnuit ci unul SPE
CIAL. Și se numește „special" pentru 
că oferă șanse suplimentare de cîștig. 
Numeroase premii în bani și obiecte, 
printre care și un AUTOTURISM 
KVICI" stau parcă 
să pornească spre 
liga.

Pentru a vă 
multiplele șanse 
participau ții 
amintim că 
(ine :

— premii

MOS- 
la „start" așteptînd 

cei care le vor cîș-

da
de
acest
posibilitatea de a ob-

mai bine seama de 
cîștig pe care le au 

concurs special,

bani (pe baza prono
sticurilor indicate la meciurile din con
curs) 12, 11 sau 10 rezultate

— premii în bani (pe baza pronosti
curilor extrase din urnă) — 12, 11, 10 
și 9 rezultate

— premii SUPLIMENTARE în obiecte, 
pe baza cupoanelor numerotate ce se eli
berează pentru fiecare variantă depusă. 
Să amintim premiile: 1 AUTOTURISM 
„MOSKVICI", 1 motocicletă „Jawa" de 
350 cmc., 1 motocicletă „Sim'Son" 250 
cmc., 3 motociclete M.Z. 125 cmc.,

în

© Duminica 17 decembrie „Concurs 
special" @ 1 AUTOTURISM „Moskvici" 
și alte numeroase premii suplimentare

biciclete, televizoare, aragazuri, 
radio, ceasornice de inînă 
toare, aparate foto

— în sfîrșit pe aceeași 
poate obține cumulat, cite 
toate premiile arătate mai s 

vă documenta mai temeinic 
acestui
să

din

aparate 
și deșteptă-

i variantă se 
unul dintre 

sus.

XI. U.T.A. - C.S.M. Crișana 
XII. Arieșul — Ind. Sîrmei C.T.

NU UITAȚI CONCURSUL 
PRONOEXPRES DE MÎINE !

important concurs, 
citiți Programul Loto- 
această săptămînă care 
său, nu este un număr 
află la cea de a 400-a

Pentru a 
în vederea 
vă sfătuim 
Pronosport
și el ia rîndul 
obișnuit ci se 
apariție de la înființare.

★
lata acum programul acestui concurs 

special ;
I. Fenerbahce (1st.) — Din. Buc. (turn, 

balcanic)
II. Progresul - Farul

HI. Rapid — Dinamo Galați
IV. știința Cluj - C.S.O. Baia Mare 
V.

VI.
VII.vm.
IX.x.

C.F.R. Timișoara — Jiul.
Dinamo Pitești — C.S.O. Craiova 
C.S.M.S. iași - (Dinamo Bacău 
Mureșul - Steagul roșu
Met. Tîrgoviște — poiana Cimpina
Minerul - C.S.O. Reșița

Azi este ultima zi în care mai puteți 
juca la concursul I’ronocxpres de mîine. 
Operațiunile tragerii vor avea loc în 
orașul Cluj.

După cum se știe, concursurile Prono- 
expres furnizează întotdeauna premii in
teresante. Păcat însă că în acest număr 
nu putem să publicăm premiile înregis
trate la concursul special din 6 decem
brie. Dar, de vină este tocmai numărul 
mare de premii care nu a permis ca 
omologarea să se termine în timpul util 
apariției-în ziar. Le puteți afla însă în 
cursul zilei de azi la agențiile Loto- 
Pronosport și în numărul de joi al zia
rului.

Pînă atunci, depuneți cît mai multe 
variante Ia concursul de mîine !

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

1. Bazele generale ale 
cației fizice.

2. Teoria și metodica 
zice in diferitele verigi 
lui sovietic de educație

tn prima parte autorii clarifică și 
precizează fundamentarea științifică 
a obiectului teoriei educației fizice, 
a legăturii ei cu celelalte științe și a 
metodelor ei de cercetare. Tot aici 
sînt tratate capitolele : „Educația fi
zică privită ca fenomen social", „Sis
temul sovietic de educație fizică", 
„Scopul, sarcinile și principiile edu
cației fizice", „Mijloacele educației 
fizice", „Jocul, gimnastica, sportul 
și turismul". Capitolele „Bazele ge
nerale ale instruirii și educației" și 
„Bazele generale ale antrenamentu- 

" lui" sînt deosebi-t de valoroase pen
tru antrenorii noștri din orice 
mură de sport, tn cadrul lor 
clarificate problemele teoretice 
bază ale antrenamentului sportiv, evi
dențiind totodată importanța pregă
tirii fizice multilaterale, condiție de 
bază a obținerii performanțelor spor
tive de valoare ca și cea a speciali
zării timpurii a copiilor. Această 
parte mai cuprinde capitolele: „For
mele practicării cxercițiilor fizice" 
și „Planificarea și evidența" care a- 
duc o serie de precizări prețioase 
privind întocmirea documentelor 
planificare.

In partea a doua a lucrării, 
mai mare importanță se acordă 
pitolelor în care se analizează orga
nizarea și desfășurarea educației 
zice a tineretului studios. Este 
asemenea relevat rolul deosebit 
important pe care îl au secțiile 
pregătire fizică generală în asigura
rea dezvoltării fizice multilaterale a 
maselor de oameni ai muncii. In acest 
capitol iese in evidență utilitatea 
deosebită a măsurilor organizatorico- 
metodlce in practicarea educației fi
zice la casele de odihnă, pe lingi 
bazele sportive etc.

Considerăm că acest manual va 
aduce o importantă contribuție la 
cunoașterea și 
fizice la noi, 
tehnicienilor și 
bogat material

educației fi- 
ale sistemu- 
fizică.

dezvoltarea 
p unind la 
profesorilor 
documentar.

ră
șini 
de
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educației 
dispoziția 
noștri un



Dîrzenie = bine; tehnică = s 1 a b RĂSPUNS LA CRITICĂ
Deși actuala ediție a campionatelor 

republicane de lupte libere a marcat 
o superioritate față de edițiile pre
cedente, trebuie să recunoaștem de 
la bun început că totuși ea nu s-a 
ridicat la nivelul scontat. In multe 
dispute combatanții au „amestecat'' 
procedeele de „libere" cu cele de 
„clasice". Acest lucru ne-a dovedit 
că mulți dintre sportivi nu au încă 
siguranța necesară de a acționa nu
mai și numai pe procedeele de „li
bere". Dacă acest lucru ar mai fi oa
recum scuzabil la un începător, la un 
luptător avansat el este de-a dreptul 
de neconceput. Și totuși, doi dintre 
actualii campioni, Ștefan Tampa și 
Ion Herman, ambii de la Steagul 
roșu din Brașov, în cele mai critice 
momente de pe saltea au întrebuințat 
„șurubul", un clasic procedeu de... 
„clasice" I

Unii dintre concurenți au dovedit 
și o slabă pregătire fizică. Ei nu au 
reușit să susțină întîlnirea în același 
ritm de la început și pînă la sfîrșit 
Astfel de exemple negative ne-au 
ofer' orietirenții din regiunea lași. 
Acest Acru arată că antrenorii sini 
încă slab preocupați de acest aspect 
al pregătirii.

Nu ne putem declara satisfăcuți 
decît cu comportarea luptătorilor re-, 
giunilor București, Banat. Brașov și 
Oltenia. Antrenorii din aceste regiuni 
au dovedit o preocupare pentru apli
carea cunoștințelor pe care le-au pri
mit cu prilejul pregătirilor organiza
te de F.R.L.

Printre lucrurile pozitive ale aces
tor finale remarcăm apariția unor 
elemente valoroase, dar — ce-i 
drept — cam puține față de posibili
tăți. In primul rînd remarcăm sur
prinzătoarea și rapida afirmare a 
sportivilor de ta Petrolul Ploiești: D. 
Constantin și C. Vlad. Antrenorul 
acestei secții, V. Constantinescu, a 
constituit un frumos exemplu pentru
sportivii mai tineri. La virsla de 41 
de ani el a reușit să cucerească un 
loc II la categoria grea și să fie 
unul țfintre cei mai bine pregătiți 
sportivi. A mai plăcut craioveanul I. 
Bădiță care a pierdut titlul numai 
dyhfr-'<J greșeală. Dintre consacrafi 
am notat buna comportare a lui C. 
Uibariu, Al. Geantă și Al. Radu.

Din păcate arbitrajele nu au con
tribuit ou . nimic la reușita acestei 
competiții. Numeroasele neatenții și 
necunoașteri ale modificărilor regula
mentului de lupte au culminat cu de
cizia dată în întîlnirea dintre Alex. 
Geantă și Alex. Radu. Deși era lim

pede că cei doi sportivi a<u obținut 
un rezultat de egalitate, unii dintre 
arbitri l-au declarat învingător pe 
Alex. Geantă. Un lucru asemănător 
s-a întîmplat și într-una din întîlni- 
rile susținute de arădeanul I. Keffer. 
El a executat un procedeu și a rămas 
la parter. In ședința tehnică avută 
înainte de începerea finalelor s-a pre
cizat — de cite ori pînă acum? I — că 
pentru astfel de încercări nu se a- 
eordă adversarului puncte tehnice. Și 
totuși arbitrii de margine au făcut 
acest lucru și astfel arădeanul a afut 
de suferit din propria sa acțiune 1

Comisia de lupte din localitate în 
colaborare cu organele U.C.F.S. s-a 
dovedit a fi gazdă ideală a acestor 
finale. Păcat însă că luptătorii de

TLET

Cei mai buni 10 atleți ai țării în 1961

I .----- 1 ■

Paul Cîrciumaru (Steaua) s-a dovedit unul dintre cei mai buni luptă
tori ai finalelor campionatului R.P.R. de „libere".

In fotografia de mai sus el reușește să-l ducă tntr-o situație dificilă pe 
Cramescu (lași).

„libere" nu s-au străduit să ofere 
obiectivului public constănțean mai 
multe întîliniri frumoase.

P. ROMOȘAN

Intensă activitate
la Tîrnăveni

In scopul orientării și îndrumării 
Asociațiilor sportive din Tîrnăveni 
spre practicarea turismului, consiliul 
raional U.C.F.S. a acordat o mare 
importanță acestei frumoase și utile 
activități. Ca urmare, fiecare asociație 
sportivă, chiar și din cele mai înde
părtate sate, și-a constituit cîte o sec
ție de turism care activează intens.

IOAN HASAȘIU, coresp.

In ziarul „Sportul popular*  nr. 3934, 
la rubrica de gimnastică a apărut ar
ticolul „Pași pe loc", în care s-a a- 
rătaf că în unele centre universitare 
cu veche tradiție în gimnastică, prin
tre care și Clujul, nu se promovează 
noi elemente și că la recentul cam
pionat al maeștrilor acest oraș nu a 
trimis nici un reprezentant.

*) record republican.

Intr-adevăr, în sportul universitar 
clujean gimnastica se bucură de o 
veche tradiție. Rezultatele însă nu se 
ridică la nivelul cerințelor. Anul tre
cut echipa reprezentativă studențească 
a Clujului s-a clasat pe locul VII la 
campionatele R.P.R. Tot anul trecut, 
la întîlnirea internațională Cluj—Chi- 
șinău, doar doi studenți au făcut 
parte din echipa clujeană. Aceste re
zultate sînt cu totul insuficiente I De 
ce nu a participat nici un reprezen
tant la întrecerea maeștrilor din acest 
an, de ce nu a fost promovat nici 
un element nou în categoria cea mai 
înaltă? Sînt întrebări la care voi în
cerca să dau răspuns în materialul 
de față.

Din 1958 nu au mai fost organizate 
campionate universitare de gimnastică 
cu finală pe țară. O astfel de finală 
ar fi foarte necesară îndeosebi pentru 
categoriile superioare, căci ar stimula 
dezvoltarea gimnasticii în centrele 
universitare.

Pe de altă parte, tineretul din în- 
vățămîntul superior în timpul vacan
țelor de iarnă și de vară întrerupe 
pe un timp îndelungat antrenamen
tele. Așa s-a întîmplat, de exemplu, 
cu studentul Toader Stanciu care în 
luna iulie a acestui an s-a întors 
acasă la Sibiu, iar în octombrie, re
venind la Cluj, s-a prezentat mai slab 
pregătit decît le plecare. In timpul 
verii el a întrerupt complet antrena
mentele, iar nivelul pregătirii lui fi
zice și tehnice a scăzut mult. Ca ur
mare, el nu a putut participa la cam
pionatele republicane ale maeștrilor 
din acest an.

Cerințele tehnice actuale, mai ridi
cate față de trecut, impun o pregă
tire continuă, începută din fragedă 
copilărie. In prezent, la secția de 
gimnastică a clubului sportiv Știința 
Cluj nu există nici un sportiv care 
să-și fi început pregătirea înaintea 
vîrstei junioratului. Componență ac
tualului lot național au fost îndru
mați către secțiile de gimnastică la 
o vîrstă care nu depășea 11—12 ani. 
Ne referim la Frederic Orendi, Anton 
Kada.r. Petre Miclăuș, Al. Szilâgyi și 
alții. Cei ca.re-și încep mai tîrzîu 
pregătirea sportivă nu pot obține per
formanțe înalte decît, eventual, mult 
mai... tîrzîu I Ei nu pot parcurge, 
în mod firesc, scara însușirii bagaju
lui larg al deprinderilor de mișcare 
necesare în gimnastică în aceeași mă
sură ca cei care încep mai devreme 
practicarea acestui sport. La vîrsta 
de 20 de ani, cu o vechime de numai 

5—6 ani în gimnastică, foarte rar 
se poate ajunge la nivelul categoriei 
maeștri.

Din cele arătate se desprind, după 
părerea mea, următoarele concluzii 
pentru dezvoltarea gimnasticii sporti
ve studențești:

1. Necesitatea organizării campio
natelor universitare cu finală pe țară, 
îndeosebi pentru categoriile superi
oare.

2. Cluburile universitare să rezolve 
problema continuității antrenamente
lor în timpul vacanțelor de iarnă și 
de vară, cerînd de la studenți o ac
tivitate susținută și în aceste pe
rioade.

3. Existența echipelor de copii este 
o necesitate vitală pentru crearea ca
drelor de rezervă în secțiile de gim
nastică din cluburile sportive univer
sitare.

4. Tinerii de 17—18 ani care vin 
în secția de gimnastică nu au o pre
gătire de bază corespunzătoare. Ar 
fi necesar ca în școlile medii să se • 
pună un accent mai mare pe pregă
tirea în gimnastica sportivă.

Noi, antrenorii, simțim responsabi
litatea ce apasă pe umerii noștri, știm 
că pe viitor trebuie să muncim într-ua 
ritm mai susținut. Așteptăm totodată 
ajutorul necesar din partea Ministe- 1 
rului Invățămîntului și Culturii, 
U.A.S.R. și F.R.G.

CAROL POP 
antrenor la clubul sportiv 

Știința Cluj
N. R. Materialul scoate in evidență 

citeva cauze care împiedică dezvol
tarea gimnasticii în universitățile clu
jene Am fi așteptat însă ca autorul 
să ia și o poziție autocritică, să ana
lizeze în profunzime munca lui. pre
cum și pe cea a colegilor lui. modul 
in care decurge procesul de instruire 
în secția de gimnastică, ajutorul pe 
care îl primește (sau nu-l primește) 
din partea consiliului clubului Știința. 
Credem că și in aceste domenii mai 
sînt multe de făcut și că o serie de 
probleme pot fi rezolvate printr-o 
muncă mai susținută și cu mai multă 
inițiativă, fără să se aștepte numai 
ajutorul din partea organelor suoeri- 
oare

„Cupa orașului București* 1
IVfîine seară va avea loc în sala d? Ie»-' 

tivită ți a uzinelor „Semănătoarea**  o nouă 
reuniune de box în cadrul „Cupei ora
șului București**.  Vor participa boxeri 
de la asociațiile și cluburile Semănă
toarea, Metalul „23 August* 1, Steaua, 
Dinamo, Progresul, I.S.B., Rapid etc.

începnid cu numărul de azi al ziarului nostru vom publica tabelele sta
tistice cu rezultatele înregistrate în acest sezon de cei mai buni zece atleți ai 
țării.

100 METRI

10.6 (1) Eibd Kineses (Știința Buc.)
10.7 (2) Aurel stamatescu (Metalul buc.)
10.8 (1) Constantin Nedelea (Știința Timiș.)
10,8 (1) Alexandru Tudorașcu (Met. Bu-c.)
10,8 (3) Petre Mănescu (Progresul Buc.)
10.8 (1) Dorei Comsa (CSS Brașov)
10.9 (1) Raymund Wolf (CSO Reșița)
10,9 (1) Nicolae Tothpail (CSS Tg. Mureș)
10,9 (2) Gheorghe Zamfirescu (CSS Buc.)
10,9 (2) Dinu Drăgan (Corvinul Huned.)
10,9 (1) Osvald Schimpf
10,9 (1) Valeriu Jurcă. (Știința Buc.)
10,9 (1) Romulus Zaharia (SSE Constanța)

200 METRI

21,7 (5) Elod Kineses (Știinta Buc.)
21.7 (1) Valeriu Jureă (Știința Buc.)
22,0 (2) Ion Wiesenmayer (Progresul Buc.)
22.1 (2) Aurei Stamatescu (Metalul Buc.)
22.2 (1) Alexandru Tudorașcu (Met. Buc.) 
22^ (1) Alexandru Dobay (Dinamo)
22.3 (4) Stan Nițu (Dinamo)
22,3 (2) Gheorghe Zamfirescu (CSS Buc.)
22,3 (5) Nicolae Tothpali (CSS Tg. Mureș)
22.3 (1) Constantin Nedelea (Știința Timiș.)

400 METRI

49,0 (1) Valeriu jurcă (Știința Buc.)
49,0 (5) Ilie Savel (Dinamo)
49,1 (1) ion Wiesenmayer (Progresul buc.)
49.4 (2) Stan Nițu (Dinamo)
49.5 (3) Iosif Ferencz (Corvinul)
49.7 (4) Ștefan Beregszaszi (Dinamo)
49.8 (1) Ștefan Mihaly (Dinamo)
49.9 (d) ion Mesaros (CFR Timișoara)
50,4 (3) Raymund Wolf (CSO Reșița)
50,4 (1) Mircea Zahaichievici (Știința Cluj)

800 METRI

1:49,3 (1) Zoltan Vamoș (Dinamo) 
1:50,6 (1) Ștefan Mihaly (Dinamo)
1:51,2 (2) Ștefan Beregszaszi (Dinamo)
1:52,8 (1) Ion Dăndărău (Steaua Buc.)
1:53,6 (1) Andrei Barabas (Dinamo)
1:54,6 (4) Gheorghe Plăcintaru (Șt. Cluj) 
1:55,2 (7) Horst Schmidt (St. roșu Brașov)
1:55,5 (3) Gheorghe Boghian (Steaua Buc.) 

1:58,• (6) Sigismund Szabo (S.S.E. Oradea) 
1:58,1 (1) Gheorghe Biro (C.S.M. Cluj)

1.500 METRI
3:42,6 (2) Zoltan vamoș (Dinamo) 
3:46,3 (1) Andrei Barabaș (Dinamo) 
3:48,8 (3) Ion Dăndârău (Steaua Buc.) 
3:50,0 (5) Ștefan Mihaly (Dinamo) 
3:52,5 (7) Ștefan Beregszaszi (Dinamo) 
3:52,8 (9) Gheorghe Boghian (Steaua) 
3:53,2 (2) Constantin Greceseu (Dinamo) 
3:55,2 (2) Dumitru Bîrdău (Rapid Buc.) 
3:55,5 (2) Tadeus Strzelbiscki (Rapid Buc.) 
3:57,3 (4) Ion Buiachi (Farul C-ța)

3.000 METRI
8:09,7*  (6) Zoltan Vamoș (Dinamo) 
8:18,0 (3) Andrei Barabas (Dinamo) 
8:24,0 (1) Constantin Grecsscu (Dinamo) 
8:28,2 (1) Tadeus strzelbiscki (Rapid) 
8:32,4 (1) Ion Veliciu (Progresul Timiș.) 
8:33,2 (2) ion Pricop (Progresul Timiș.) 
8:33,6 (1) Vasile Florea (Met. I. M.S. Rom.) 
8:36,8 (1) Constantin Aioanei (Steaua Buc.) 
8:37,0 (3) Victor Caramihai (I.T.B.) 
8:44,5 (1) Ovidiu Lupu (Steaua Buc.)

5.000 METRI

14:04,4 (2) Andrei Barabas (Dinamo) 
14:21,0 (3) Constantin Greces-cu (Dinamo) 
14:40,4 (4) Constantin Aioanei (Steaua Buc.) 
14:41,8 (1) Tadeus Strzelbiscki (Rapid Buc.) 
14:43,2 (2) Ovidiu Lupu (Steaua Buc.) 
14:46,0 (5) Dumitru Bîrdău (Rapid Buc.) 
14:51,8 (3) Toma Voicu (Rapid Buc.) 
14:54,4 (1) Vasile Weiss (Dinamo) 
14:54,6 (6) ion Veliciu (Progresul Timiș.) 
14:55,4 (7) Ion Pricop (Progresul Timiș.)

10.000 METRI

29:36,8*  (6) Constantin Grecescu (Dinamo) 
30:44,4 (3) Ovidiu Lupu (Steaua Buc.) 
30:45,4 (4) Toma Voicu (Rapid Buc.) 
30:53,8 (5) Vasile Weiss (Dinamo) 
30:59,0 (6) Ion veliciu (Progresul Timiș.) 
31:03,0 (1) ion Pricop (Progresul Timiș.) 
31:54,4 (1) Victor Caramihai (I.T.B.) 
32:08,0 (4)Alexandru Arnăutu (Met. Buc.) 
32:24,0 (1) Nicolae Siminoiu (Rapid Buc.) 
32:49,4 (3) Cristea Dinu (Metalul Buc.)

Primul concurs studențesc al noului 
sezon s-a desfășurat duminică după a- 
miază la bazinul acoperit de la Floreas- 
oa. în fața unui public numeros, aproape 
250 studenți și studente s-au întrecut 
în cadrul acestui concurs dotat cu „Cupa 
30 Decembrie**.  Concursul, organizat de 
consiliul U.A.S. București, s-a bucurat 
de mult succes. Unele rezultate înregis
trate sînt cele mai bune din actualul se
zon.

Iată rezultatele înregistrate :

FETE: 100 m liber: 1. Ingrid
Wachter (Inst. Politehnic) 1:09,3; 2. 
Cristine Brethauer (I.M.F.) 1:21,1 ; 3. 
Anda Botez (I.S.E.) 1:35,5.; 100 m
spate: I. Irina Prodanov (U.C.I.P.) 
1:35,9; 2. Elena Xantopol (I.M.F.) 
1:42.6; 3. Sofia Vlad (I.C.F.) 1:59,7; 
100 jn bras: 1. Lia Nedelea (I.C.F.) 
1:34,6; 2. Iuta Schuster (Inst. Peda
gogic) 1:38,6; 3. Marta Jurcă (Inst. 
Ped.) 1:43,8 ; 100 m delfin: 1. Ingrid 
Wachter 1:31,2 ; 2. Marta Jurcă 1:45,2 ; 
3. Lidia Schubert (Inst. Construcții) 
1:59,6; ștafeta 4x100 m mixt: 1. I.M.F. 
6:12,3; 2. I.C.F. 7:16,2; 3. Univ. 
C. I. Parlion 7:38,4.

BĂIEȚI: 100 m liber: 1. C. Mărcu- 
lescu (I.C.F.) 1:05,4; 2. T. Varlam

Concurs studențesc în Capitală

7). Caminsclii (Institutul Politehnic) a ciștigat proba 100 m spate cn 
timpul de 1:08,0.

(Inst. Politehnic) 1:11,0 ; 3. M. Neamțu 
(I-S.E.) 1:11,3; 100 m spate: 1. Du
mitru Caminsclii (Inst. Politehnic) 
1:08,0 ; 2. P. Novotni (U.C.I.P.) 1:22,8; 
3. P. Băklbănescu (Inst. Politehnic) 
1:30,6; 100 m bras: 1. C. Vlăduță 
(I.C.F.) 1:21,6; 2. E. Jacorici (Inst. 
Politehnic) 1:23,5; 3. Dan Zimcenco 

(U.C.I.P.) 1:25,8; 100 m delfin: 1. M. 
Olaru (I.C.F.) 1:15,2 ; 2. N. Burduja, 
(Inst. Politehnic) 1:17,2; 3. Gh. Nagy 
(Inst. Construcții) 1:26,6; ștafeta 4x100 
m liber : 1. Institutul Politehnic 4:35,8;'
2. I.C.F. 4:37,3; 3. I.S.E. 5 03.5.

AURELIAN AXF.NTE
corespondent



îurreul internațional de șah programează
partidele decisive în ultimele runde

C. Radovici lider intr-un clasament... neoficial
Lupta în turneul internațional de 

șah devine tot mai interesantă. Este 
și firesc, se apropie faza decisivă a 
întrecerii. „Acalmia" de pînă acum 
s-a dovedit a fi doar liniștea dinain
tea furtunii... Care s-a declanșat du
minică, în cea de a VlII-a rundă, 
cind la toate tablele s-au angajat 
dueluri pline de momente interesante.

Bilek a dovedit — încă o dată în 
acest concurs — că în fața lui sînt 
de la început sortite insuccesului ma
nevrele fără conținut, improvizațiile. 
Drimer păruse din deschidere că ac
ționează periculos pe flancul regelui 
alb, apărat cu fermitate de Bilek. 
Cînd însă resursele ofensive ale ne
grului au fost epuizate, regele său, 
rămas în centru, a fost o țintă ușoa
ră de atac, maestrul maghiar înre- 
gistrînd victoria fără drept de apel.

Ștein obținuse premisele deciziei 
poziționale în întîlnirea cu comba
tivul nostru reprezentant Georgescu. 
Acesta, ajuns în situație dificilă, a 
încercat să joace ultima șansă tacti
că, întînzînd adversarului său o cursă. 
Incorectă 1 Stein a răspuns ime
diat cu o contralovitură și a rămas 
cu o piesă în plus.

Radovici a „predat" în fața lui Ra
dulov o adevărată lecție de joc po
zițional. Am verificat în această par
tidă regula transformării avantajului 
de spațiu într-unul pozițional și apoi 
material, exemplificată cu precizie de 
manual.

Foarte instructiv este și finalul 
(rămas întrerupt) dintre Ciocîltea și
Mititelu. Campionul țării devine parcă 
tot mai mult un specialist în
ducerea pieselor ușoare. Manevrînd 
abil perechea de cai el și-a forțat
adversarul la un
jos și a obținut structura dorită de 
pioni, care îi permite o pătrundere 
cu regele, probabil decisivă.

Pline de complicații tactice au fost 
partidele Soos—Tarnowski și Gheor
ghiu—Malich. In special în a doua 
speram într-un succes ai nostru. Dar 
fostul campion al țării n-a găsit o 
rezolvare favorabilă a momentului de 
dificultate în care se afla Malich. In

con-

schimb dezavanta-

plină tensiune, piesele au fost schim
bate și a rezultat un final complet 
egal. Remiză.

Dintre jucătorii noștri, toți tnarcați 
de efortul depus în finala campiona
tului republican încheiat cu numai o 
săptămînă înaintea startului în acest 
turneu, tînărul maestru Fl. Gheor
ghiu dă cel mai muilt dovadă de obo
seală.

Iar cel mai rezistent se arată Cor
vin Radovici, a cărui evoluție ne ofe
ră prilej de satisfacție. El figurează 
printre fruntașii clasamentului, iar 
într-un tabel al punctelor pierdute 
(cel mai edificator într-un concurs 
cu număr impar de jucători) Rado
vici este chiar pe primul loc, cu un 
„minus" de numai l‘/2 p. pînă acum.

Iată clasamentul după 8 runde, cu 
puncte cîștigate și pierdute: Bilek 
6—2, Stein, Malich 5—2, Radovici 
4'/2—l'/x. Mititelu 4‘/2—272, Tar
nowski 3—3, Ciocîltea 2’/2—2’/2, Ra
dulov 2'/2—3‘/2, Georgescu,
ghiu 2—4, Soos l‘/2—3‘/2,
1—4, Marsalek */ 2—5'/2.

Acest tabel trebuie completat de
sigur și cu eventualele adaosuri din 
partidele întrerupte. Astfel, Radovici 
poate trece pe locul doi în cazul unei 
victorii la Malich, scontată de altfel. 
Ciocîltea are avantaj în ambele sale 
partide întrerupte, cu Soos și Mitite
lu. Poate urca și campionul polonez 
Tarnowski, care deține avantaj deci
siv la Soos și aproximativă egalitate 
la Gheorghiu. Două partide în poziții 
superioare mai are de jucat Georges
cu : cu Radulov și Drimer.

Oricum schimbările în clasament pe 
care le va aduce juoarea întreruptelor 
(miercuri dimineața) nu vor fi esen
țiale. Decizia trebuie așteptată în run
dele următoare, premergătoare fini
șului. Se întîlnesc Stein cu Bilek, Tar
nowski— Ciocîltea (azi), Radovici — 
Stein, Ciocîltea—Malich, Mititelu— 
Tarnowski (mîine), iar în ultima run
dă Radovici îl va întîlni pe Bilek, iar 
Ciocîltea pe Stein.

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

Gheor- 
Drimer

LOTUL JUCĂTORILOR
MASĂ CHINEZIHNSS DEDE

A SOSIT ÎN TARA NOASTRĂ
București,sosit in

Bulgaria, unde a
Teri dimineață a 

Venind din R. P. 
susținut cîteva întâlniri, lotul jucă
torilor de tenis de masă din R. P. 
Chineză. Aseară; oaspeții au pără
sit Capitala îndreptîndu-se spre Cluj, 
unde peste cîteva rile vor sus
ține în compania sportivilor noștri, o 
serie de meciuri cu caracter de veri
ficare și schimb de experiență. Din 
delegația de tenis de masă chineză 
fac parte campionul mondial Ciuan 
Tze-tun, Li Fu-iun, Su In-șen, fostul 
deținător al titlului suprem Iun Kuo- 
tuan și jucătoarele Van Sien, Han 
Iu-cen și Ti Cian-hua.

Campionatul de șah al U. R. S. S.
înaintea ultime'or 6 runde:

in clasament iar Tal — pe
tat ,de mai 
fără succes, 
înaintea rundei a XVI-a desfășurată 
aseară la Baku:

Spasski 10‘/2, Holmov 9‘/2, Aver
bach 9, Bronstein, Polugaevski, Tai- 
manov, Samkovioi 8‘/2, 
Smîslov (1), Gipslis 7‘/2, 
Vladimirov 7, Tal (1), 
Hasin 6‘/2, Savon 6, Șianovski, Koț 
5*/ 2, Nejmetdinov 4'/2, Baghirov, Gur- 
ghenidze 3‘/2.

Se apropie de sfîrșit întrecerea pen
tru desemnarea campionului de șah 
al U.R.S.S. Absența lui Botvinnik 
precum și a marilor maeștri Petrosian, 
Korcinoi și Gheller, participant la 
turneul interzonal nu a scăzut din 
valoarea competiției care, în fiecare 
an, se .ridică la înălțimea celor mai 
mari întreceri șahiste ale lumii. După 
15 runde lider este Boris Spasski, 
singurul jucător neînvins al turneu
lui. 7 victorii și 7 remize i-au adus 
un total de 10‘/2 p și primul loc în 
clasament. Prin nivelul deosebit de 
ridicat al jocului practicat Spasski se 
anunță candidatul nr. 1 la titlul de 
campion a.1 U.R.S.S., pe care l-a asal

Boxerii polonezi învingători la Budapesta
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — La 

Palatul Sporturilor din Budapesta a 
avut loc duminică seara, în prezența 
a peste 4000 de spectatori, întîlnirea 
internațională de box dintre reprezen
tativele R.P. Ungare și R.P. Polone. 
Pugiliștii polonezi au obținut o me
ritată victorie cu scorul de 12—8. 
Campionul european al cat. mijlocii, 
Tadeus Walasek, a dispus prin aban
don în rundul doi de Csiszâr. 
categoria cocoș Tbrok (acesta a 
tigat titlul la „muscă" la J.O. 
la Roma) a dispus la puncte de

La 
cîș- 

de
po-

lonezul Bendig. La semigrea, Pietr- 
zikowski a obținut o dară decizie la 
puncte în fața lui Szenâssy.

Iată celelalte rezultate înregistrate! 
muscă: Dorogi (U) b.p. Hofmann 
(P); pană: Adamski (P) b.p. Ba- 
ranayai (U); semiușoară: Kajdi (U) 
b.p. Szczopanski (P); ușoară: Kulej 
(P) b.p. Hollo I (U); semimîjlocie: 
Knut (P) b.p. Hollo II (U); mijlocie 
mică: Nemeth (U) b.p Kucmierz (P)î 
grea: Jedrzejewski (P) b.k.o. Buday 
(U).

Spasski conduce 
locul 13!

pînă acum, darmulte ori
Iată clasamentul ia zi

Keres 8, 
Vasiukov, 

Lein (1).

Întîlnirea internațională 
de scrimă Steaua-Honved 

(Budapesta)
ta invitația clubului sportiv Steaua, 

scrimerii de Ia Honved Budapesta vor 
sosi în cursul zilei de

Scrimerii maghiari, 
se numără sportivi de 
ca Gyuricza, Baranyi, 
Karpati, Pesza (sabie). Lend, 
(spadă) vor participa — i 
— la o întîlnire bilaterală în compania 
trăgătorilor bucureșteni.

Întîlnirea va avea loc la toate armele 
și se va desfășura în sala de marmură a 
Casei Centrale a Armatei.

mîine în Capitală, 
în rîndul cărora 
valoare europeană 
Gulacs '’oretă), 

: L—.‘‘'Or5k' 
— încep iii<i Ue joi

misterul lui Vladimir Kuț
Un articol special pentru „sportul popular" transmis de Agenția de presâ
Așadar, Vladimir Kuț este din nou 

pe pista de alergare. Dar, de data a- 
ceasta, cu cronometrai în mînă...

Numele lui Kuț nu are nevoie de 
reclamă. El a fost scandat pe stadioa
nele multor țări ale lumii. In afara 
celor opt recorduri mondiale pe care 
le-a stabilit și a celor două medalii 
olimpice de aur pe care le-a cucerit,

INTILNIRILE INTERNATIONALE 
ALE FOTBALIȘTILOR SOVIETICI

După încheierea campionatului 
C.R.S.S., mai multe echipe din prima 

^categorie au evoluat în turnee peste 
’hotare. După cum se știe, campioana 
‘unională, Dinamo Kiev, a susținut 
’trei partide în Anglia. In ultimele 
'două meciuri dinamoviștii au termi-
■ nat la egalitate (1—1) cu Arsenal și 
, au pierdut cu 0—2 meciul cu Everton.
■ După partidele jucate în Indonezia, 
Torpedo Moscova a susținut două me-

' eiuri în Birmania (4—0 cu selecțio- 
J na ta Birmaniei și 4—2 cu selecționata 
orașului Rangoon), iar apoi a jucat 
în Cambodgia: 3—0 și 2—1 cu echipa 
națională a Cambodgiei. Echipa mos
covită Ț.S.K.A. a plecat într-un tur
neu de 8 meciuri în India. Pînă acum 
echipa sovietică a obținut trei victorii: 
5—0 cu selecționata statului Andrha 
Pradeș, 6—0 cu selecționata armatei 
indiene șt 11—I cu echipa Tat din 
Bombay, campioana ligii de vest 
După turneul victorios în Iran (4 
victorii în 4 meciuri), Spartak Ere- 
van a susținut două partide în Irak: 
1—0 cu selecționata armatei irakiene 
și 2—1 cu o selecționată locală din 
Bagdad. In ultimele două meciuri ju
cate în R.P. Chineză, S.K.A. Rostov 

’• întrecut cu 2—1 selecționata ora
șului Tiensin și a terminat 

■tate (1—1) cu selecționata
Șanhat, campioană a R. P.

Botev, Spartak Plovdiv și Spartak Ple
ven— fiecare cite 15 p, Ciomo More 
13, Levski, Lokomotiv Sofia, Beroe și 
Slavia — cite 13 p, Minior 12, Spartak 
Varna 10, Dunav și Lokomotiv Plov
div

IV-a (la Santiago de Chile): U.R.S.S., 
Chile, Columbia și învingătoarea din 
meciul Franța — R. P. Bulgaria.

în lista

anii au 
roșcată"

— cite 9 p, Marek 7.

INTERNAZIONALE 
PIERDE DIN AVANTAJ

PREGĂTIRI
PENTRU EDIȚIA A III-A

A TURNEULUI DE- LA NEW YORK

său continuă să fi- 
recordmanilor mon-

trecut. Chataway, 
cum l-au numit iu- 
s-a străduit să profi-

la egali- 
orașului 
Chineze.

Penultima etapă * turului campio
natului italian a avut o desfășurare îa 
general normală. Neașteptat este to
tuși rezultatul de egalitate realizat de 
Catania la Milano, în partida cu li
derul clasamentului, Internazionale 
(1—1). Gazdele au condus la pauză 
cu 1—0 prin golul înscris de Guar- 
nieri, dar la mijlocul celei de a doua 
reprize Prenna aduce egal area pentru 
Catania, 
lejul să 
ratează 
cu 2—0 
tina s-a 
ternazionale. Alte rezultate ale etapei 
a XVI-a: Atalanta — Roma 0—0, Pa
lermo — Lanerossi 1—0; Sampdo- 
ria — Bologna 0—2| Spăl — Man- 
tova 2—1; Torino — Milan 1—1; U- 
dinese — Juventus 2—1; Venezia — 
Padova 0—0. In clasament: Interna
tionale 25, Fiorentina 22, Bologna 21, 
Milan și Torino 20, Roma 19. Ata
lanta 18 etc.

Internazionale are apoi pri- 
ia conducerea, dar Hitchens 

un 11 m. Obținînd victoria 
în meciul cu Lecco, ■ Fioren- 
apropiat la 3 puncte de In-

Ziarele poloneze „Przeglad Sporto- 
wy“ și „Sport" au publicat zilele tre
cute unele informații in legătură 
cu pregătirile pentru cea de a 
III-a ediție a turneului internațional 
de fotbal de la New York, cîștigat la 
primele două ediții de către echipele 
Bangu (Brazilia) și Dukla Praga 
(R. S. Cehoslovacă). Se menționează 
că pentru ediția din anul viitor a a- 
cestei întreceri au fost invitate echipe 
din 11 țări, care vor fi împărțite în 
două serii. In seria a doua vor juca 
echipe din Anglia, Italia, R. F. Ger
mană, Brazilia, Iugoslavia și Scoția, 
iar în prima serie — echipe din 
S.U.A., Portugalia, Uruguay, R. P. 
Ungară, Franța și Argentina. Se pare 
că sistemul de desfășurare a turneu
lui va fi modificat în sensul că după 
ce învingătoarele celor două serii îșî 
vor disputa întîietatea intr-un dublu 
meci, cîștigătoarea va trebui să întîl- 
nească pe Dukla Praga pentru desem
narea învingătoarei ediției a

BURNLEY
S-A DISTANȚAT DIN

III-a.

NOU

SFÎRȘIT DE TUR 
IN R. P. BULGARIA

IN PREAJMA CAMPIONATELOR 
MONDIALE DE FOTBAL Everton

NOVOStl (A.P.N.)
Kuț nu poate fi com- 
săi adversari. In viață,- 
el a ales o cale dreap- 
în acest an Institutul

i Prima parte a campionatului R. P. 
Bulgaria s-a încheiat zilele trecute, o 
dată cu disputarea jocurilor etapei a 
XIII-a. Singura învingătoare în depla
sare (2—0 cu Spartak Varna), echipa 
Ț.D.N.A. a terminat pe primul loc cu 
24 puncte, cu 9 mai mult decit prin
cipalele sale urmăritoare. Iată cele
lalte rezultate ale ultimei etape a tu
rului: Lokomotiv Sofia — Dunav 1—1, 
Spartak Plovdiv — Marek 3—0, Sla
via — Ciorno More 1—0, Botev — 
Levski 1—1, Spartak Pleven — Mi
nior 1—0; Beroe — Lokomotiv Plov
div 2—0. Iată cum arată clasamentul 
la sfîrșitul turului: Ț.D.N.A. 24 p,

După cum am anunțat, tragerea la 
sorți a celor patru grupe (alcătuite 
din cîte patru echipe) a campionatelor 
mondiale din Chile va avea loc la 
18 ianuarie 1962. De pe acum însă, 
în jurul tragerii la sorți se fac unele 
comentarii, iar agenția Associated 
Press transmitea zilele trecute că au 
și fost alcătuite deja unele proiecte 
preliminare cu privire la componența 
grupelor. Iată cum ar arăta cele pa
tru grupe într-o variantă : grupa 1 (la 
Arica): R. P. Ungară, Mexic, Uruguay, 
R. P. F. Iugoslavia; grupa a Il-a (la 
Vina del Mar): Brazilia, Spania, Ita
lia, Elveția; grupa a III-a (la Ran
cagua): R. F. Germană, Argentina, 
R. S. Cehoslovacă, Anglia; grupa a

Meciul egal al echipei
(0—0 cu Cardiff) și înfrîngerea lui 
Ippswich Town (0—3 cu Aston Villa) 
a făcut ca Burnley, învingătoare in 
cea de a 21-a etapă cu 2—1 în par
tida cu Chelsea, să-și mărească din 
nou distanța față de următoarele cla
sate — la 5 puncte. Alte rezultate: 
Blackburn — Manchester City 4—1, 
Blackpool — West Bromwich 3—2, 
Manchester United — Fulham 3—0, 
Nottingham — Leichester 0—0, She
ffield United — Arsenal 2—1, Totten
ham — Birmingham 3—1, West Ham 
— Bolton 1—0, Wolverhampton — 
Sheffield Wednesday 3—0. In clasa
ment: Burnley 30 p, Tottenham, E- 
verton, Ippswich Town, West Ham — 
toate cite 25 p.

Vladimir Kuț s-a făcut renumit în 
întreaga lume prin stilul său impe
tuos de alergare, prin maniera sa ca
valerească de a lupta de la start și 
pînă la finiș. Adversarii permanenți 
ai Iui Kuț, englezii Chataway și Gor
don Pirie, preferau ca în cursele în 
care luau startul împreună cu mari
narul din Leningrad să alerge în 
urma lui Kuț, pentru a ataca în mo
mentul prielnic. Dar Kuț lupta cil 
aceeași hotărîre și voință de la start 
și pînă la firul alb de la sosire. Nu 
i-a plăcut niciodată să se afle în 
coada plutonului, întotdeauna țîșnea 
înainte, impresionînd adversarii prin 
forță, prin maniera degajată în care 
alerga.

Unele performanțe ale atletului so
vietic nu au fost întrecute nici pînă 
astăzi de nici un alt atlet al lumii, 
astfel că numele 
gureze 
diali.

Dar 
„vulpea
bitorii sportului, 
te cît mai mult de pe urma gloriei 
sale sportive. Popularitatea sa printre 
iubitorii de sport el a folosit-o la a- 
legeri și a făcut carieră politică. Gor
don Pirie acționează mai simplu. El 
cîștigă bani „distrînd" publicul din Bar
celona în pauzele dintre două coride. 
Duminicile, Pirie publică articole in 
ziarul englez „People". El nu se 
sfiiește să împroaște cu noroi în ad
versarul său de-acum cîțiva ani, Vla
dimir Kuț. Intre altele, un ziar fran
cez, nu lipsit de spirit și ingeniozi
tate, a reprodus atacurile calomnioase 
ale lui Pirie la adresa lui Kuț, adău
gind la sfîrșit o notă scurtă, tăioasă: 
„Din partea redacției. La Jocurile O- 
limpice Pirie a fost învins de Kuț 
atit la 5.000 cît și la 10.000 m ! !

Pirie a scris între altele: „Unul din 
cele mai mari mistere ale sportului 
contemporan rămîne retragerea lui 
Kuț din atletism".

— Despre ce mister poate fi 
- mi-a spus Kuț. Am părăsit 
tatea competițională la vînsta 
de ani. Virsta, cum se spune,
tuie o limită. Firește, aș mai fi putut 
să concurez. Dar să alerg așa cum 
aleargă în prezent Pirie, cu aceasta 
nu sînt de acord. Asemenea „recor
duri" nu-mi plac.

Renunțind la activitatea competițio-

vorba? 
activi- 
de 32 

consti-

nalâ, Vladimir 
parat cu foștii 
ca și în sport, 
tă. Absolvind 
de Cultură Fizică din Leningrad, Kuț
a devenit antrenor. In prezent, el are 
multe preocupări. Primul lucru pe 
care l-a făcut a fost organizarea unei 
școli pentru alergătorii pe distanțe 
medii și lungi. Excelentul sportiv va 
fi ajutat de antrenori experimentați; 
de veterani ai pistei de alergare, ca 
Feodosi Vanin și Nichifor Popov. Clu
bul sportiv central al Ministerului A- 
părării a pus la dispoziția școlii crea
te de fostul atlet o sală exeeiență. 
Cursurile nu au început încă, dar 
Kuț și prietenii săi Popov și Vanin 
așteaptă cu nerăbdare să înceapă 
munca cu tinerii talentați și cu apti
tudini pentru atletism, să pregătească 
alergători care să întreacă gloria 
sportivă a profesorilor lor.

In trecut, cînd vorbeam despre Vla
dimir Kuț, ne gîndeam la secundele 
și recordurile lui. In prezent vorbim 
despre orele pe care el le dedică zil
nic pregătirii viitorilor atleți. Graficul 
lui Vladimir este foarte încărcat. Pro
blemele organizării noii școli de atle
tism îi răpesc mult timp. El se preo
cupă nu numai de soarta viitorilor 
campioni, ci și de activitatea maeștri
lor de astăzi — este doar imul din 
antrenorii reprezentativei de ațletișm 
a U.R.S.S. In afară de aceasta, exce
dentul sportiv conduce o originală 
„universitate a alergărilor"; din di
ferite colțuri ale țării Kuț primește 
scrisori de la sute de elevi, dintre 
care pe mulți nu i-a văzut niciodată, 
îi ajută prin corespondență să se an
treneze, să lupte cu zecimile de se
cundă. Alte preocupări? Vladimir Kuț 
face parte din consiliul sportiv al zia
rului „Moskovski Comsomoleț" și este 
un membru activ al Asociației de 
prietenie Italia — U.R.S.S.

Campionul olimpic practică și spor
tul. Exercițiile de înviorare zilnice, 
înotul, schiul — sînt activități la care 
Vladimir Kuț nu va renunța nicioda
tă. Iar în orele de odihnă îi place 
să-și petreacă timpul în cadrul fami
liei, să studieze un manual după care 
va preda atleților începători, să a- 
jute soției — ziarista Raisa Kuț — 
care scrie o carte despre atletism.

Vladimir Kuț nu va mai alerga pe 
pista de atletism, dar el nu va părăsi 
niciodată spartul.

ANDREI BORISOV

Modificări în programul Olimpiadei de ia Tokio
TOKIO 11 (Agerpres). Comitetul de 

organizare a Jocurilor Olimpice care 
vor avea loc la Tokio în anul 1964 a 
hotărît în principiu ca 
dureze 17 zile în loc de 
fixat inițial. Deschiderea 
urma să aibă loc la 9 
ceremonia de închidere
brie. Sînt prevăzute mai multe zile 
de repaus.

întrecerile să 
14 cum fusese 
Olimpiadei ar 
octombrie, iar 
la 25 octom-

Anunțînd noul program, un purtător 
de cuvînt al comitetului de organizare 
a subliniat că în stabilirea acestuia s-a 
ținut seamă de studiile făcute asupra 
condițiilor atmosferice la Tokio în tim
pul perioadei respective a anului.

Pe de altă parte, Comitetul Olimpic 
Internațional păstrează unele rezerve 
în privința modificării programului. O 
hotărîre definitivă va fi luată la viitoa
rea sesiune a C.I.O.
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