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0 intrcccrc de scrimă dc bun nivel tehnic în sală domnește liniștea. Tinâra 
sportivă Florica Cri stea așteaptă cu 
emoție mutarea pe care o va face 
maestra internațională Elisabeta P*~ 
lihroniade.

VNUL XVII — Nr. 3946 Sîmbătă 16 decembrie 1961 8 pagini 25 bani
liimmiMMHMi'i'iiiiii ....... .. ........ ........................ ........

STEAUA București— HONVED Budapesta 2-2
Geta Sachelarie a intrecut-o pe Maria Gulacs!

întîlnirea internațională de scrimă 
intre echipele Steaua București și 
lonved Budapesta a fast inaugurată 
oi^xlimineață sub cele mai frumoase

GETA SACHELARIE

uspicii: o organizare excelentă, un 
ublic numeros și entuziast și trăgă- 
>ri deciși să-și etaleze întregul lor 
agaj de cunoștințe.
Primii care au urcat pe planșă au 

>st spadasinii. Trăgătorii bucureșteni

au început bine reușind să treacă cu 
bdo primul tur (4—0). Egalați în ur
ma unor greșeli de ordin tactic (4—4), 
ei preiau din nou conducerea (7—4); 
dar, prea crispați în ultimele asalturi, 
bucureștenii pierd la limită: 9-7 (Io- 
nescu 2 v., IV. Marinescu 2 v., Steiian
1 v., Dobrescu 1 v„ respectiv: Land- 
vai 2 v„ Torbk 2 v., Mona 2 v„ Sza- 
niszlo 3 v).

Egalarea o aduc floretiștii care cîș- 
tigă — spectaculos — în serie. Scorul 
de 10—6 cu care reprezentanții clubu
lui Steaua au reușit să-i întreacă pe 
trăgătorii budapestani reflectă real ra
portul de forțe. Realizatori: Poenaru
2 v., Zilahi 3 v., Mureșanu 2 v., Drîm- 
bă 3 v., respectiv Gyuricza 4 v., Pal- 
manyi 1 v și Kissmartoni 1 v.

Fără Pelmuș (bolnav) și cu doi tră
gători încă nerestabiliți (Mustață și 
Vintilă), echipa de sabie de la Steaua 
a reușit totuși să țină în șah reduta
bila formație adversă. Bucureștenii au 
condus cu 3—1 și 5—3, dar, în final, au 
fost egalați: 3—8. Meciul a revenit însă 
echipei Honved, cu un tușaveraj mai 
bun (61—58). Steaua a concretizat prin 
Culcea (3), Alexe (2), Mustață (2)' și
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(Continuare in pag. a 4-a)

Intîia zi a
„Sportivii fruntași printre începători0

Spartachiadei la Căzânești
S-ar putea scrie și așa : Zilele tre

cute la căminul cultural din Căză- 
nești, maestra internațională de șah 
Elisabeta Polihroniade a dat un si
multan la 12 mese. Tinerele colecti
viste, membre ale secției de șah a 
asociației Spicul Căzânești, au pri
mit cu căldură pe sportiva noastră 
fruntașă. Simultanul dat de maestra 
internațională Elisabeta Polihroniade, 
la Căzânești, a constituit o bună pro
pagandă pentru șah. Evenimentul s-a 
petrecut cu prilejul deschiderii fes
tive a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Asta ar fi, ca să spunem așa, o

scurtă știre ce ar consemna faptul. 
Dar, cite mai sînt de spus I Să în
cepem, de pildă, cu pasiunea și in
teresul cu care ne vorbea Anatol Ghi- 
lea despre secția de șah (în care sînt 
înscriși 300 de membri) a asociației 
Spicul Căzânești, despre „peripețiile"

celor două echipe ale secției, partici
pante la „Cupa satelor"...

— Cite după-amieze am „pierdut*

V. PAUNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Instantanee „Patinaj combinat"
în sfirșit, din nou iarna: paltoane, 

fulare... luna cadourilor. Termometrul 
coboară, sporturile de iarnă sînt in 
toi: schi, hochei, bob, patinaj viteză, 
patinaj artistic, patinaj combinat...

Mâine, la Rabat:

Rugbiștii Grivițd Roșii 
întilncsc campioana Marocului

„Cupa Campionilor Europeni" — 
ire a cunoscut o desfășurare deo- 
;bit de interesantă — se apropie de 
'îrșit. Mîine, pe stadionul din Ra- 
it, va avea loc primul din cele două 
icuri ale semifinalei acestei compe- 
ții, în care echipa campioană a Ma
cului va primi replica rugbiștilor 
5 la Grivița Roșie. Sportivii noștri 
au pregătit intens în vederea aces- 
<r partide în care sînt deciși să rea
șeze o comportare cit mai frumoa- 
i și calificarea pentru întîlnirea ti- 
îlă.
Rugbiștii echipei Grivița Roșie vor 

zea însă de suportat diferența de 
imă. De asemenea, ei trebuie să 
îpună toate eforturile pentru a-și 
apune jocul de la bun început, va- 
area adversarilor fiindu-le complet 
’cunoscută. Firește, rugbiștii de la 
rivița Roșie au de partea lor bo
ita experiență și puterea de luptă, 
ire i-au purtat de atîtea ori spre 
eforie. Sperăm că și acum, în semi
nala acestei importante competiții,

rugbiștii noștri vor evolua la valoa
rea lor și ne vor dărui satisfacția 
unei prețioase victorii.

în vederea partidei pe care o va 
susține mîine la Rabat, echipa Gri
vița Roșie a părăsit joj Capitala. Au 
făcut deplasarea, printre alții, M. Ți- 
buleac, M. Wusek, V. Irimescu, V. 
Moraru, M. Rusu, Gh. Șerban.

Primii pași pe gheață ai celor mai 
mici sportivi bucureșteni...

Un meci dinamic, spectaculos

H0CHEIȘTI1 NOȘTRI-ÎN EVIDENT PROGRES
R. P. R.-R. S. C. (B) 5-4 (1-1, 1-1, 1-2)

Reprezentativa noastră de hochei 
pe gheață s-a prezentat joi seara 
într-un evident progres, a jucat mult 
mai bine în compania aceleiași re
dutabile reprezentative B a R. S. 
Cehoslovace, întărită — după cum ne 
și așteptam — cu cei trei jucători

din prima garnitură, excepționalul 
portar Nadrchal, fundașul Svojsi și 
înaintașul Cemicky.

Cînd spunem acest lucru nu ne re
ferim la diferența mai mică de scor 
la care a cedat — un singur punct 
față de cele două din primul med. 
Ținem seama de faptul că echipa 
noastră a fost aceea care a impus 
ritmul jocului în cea mai mare parte 
a meciului și că tot ea a înscris pri-

M. COSTEA

Cum ? N-ați auzit de „patina) com
binat"?...

A, e un sport nou, foarte intere
sant!... In primul rind, fiecare pati
nator vine de acasă cu... suporterul 
lui. Da, are un regulament destul de 
original! Suporterii, de pildă, sînt 
și arbitri iar arbitrii sînt și antre
nori (destul de „combinat", nu?). Să 
vedeți mai departe: pe gheață, pot 
intra și cei care nu știu să patineze 
(duminica trecută, spre exemplu, au 
venit la patinoar Mihaela, Cristinel, 
Răduț, Sanda și alți zeci de copii 
bucureșteni, care nu știau nici mă
car să stea pe lamele de metal). 
Cind se termină întrecerea, nici un 
suporter nu părăsește tribuna. Fie
care își așteaptă patinatorul pînă 
cînd iese de la vestiar, acesta îi mul
țumește pentru cele citeva ore de 
distracție (am văzut eu!) și se duc 
împreună acasă (v-am spus că e ceva 
nou!...).

Dar numai pentru asta i se spune 
„patinaj combinat"? Nu. Mai sînt

încă... 100 de motive! Intii, pe pati
noarul artificial „23 August" (in orele 
rezervate publicului), vin și începă
tori Și avansați. Urmărindu-le alune
carea pe gheață, vezi Și patinaj vi
teză și artistic și... căzături. Deci, un 
patinaj... combinat. După aceea, su
porterii (părinții sau rudele micilor 
patinatori): unii lucrează la Combi
natul de cauciuc, alții la Combinatul 
Poligrafic, o parte la Combinatul de 
mobilă, cițiva la Combinatul de pre
parare a laptelui... Mă rog, in atîtea 
și atîtea fabrici, uzine și combinate 
și instituții din Capitală. Ei, mim 
poți numi acest sport preferat al co
piilor muncitorilor din astfel de com
binate? Simplu: patinaj... combinat!

I se mai spune „patinaj combi
nat", fiindcă aici patinează toată lu
mea : și tineri și virstnici. Toți se 
prind de mină, rid, se avintă pe o- 
glinda de gheață. I-am întrebat pe 
cițiva studenți din fostele colonii en
gleze din Africa, dacă le place pati
najul. Mi-au- răspuns că patinoarul 
e ceva „lux", ceva nou pentru ei. 
Rene, Amiva.1 și alți tineri cubanezii 
care studiază în țara noastră la Ins
titutul Politehnic, mi-au declarat că 
vor să facă o echipă de hochei pe 
gheață. Bineînțeles, asta peste un 
an, doi. Acum făceau, ca și ceilalți 
începători, patinaj... combinat : alu
necau pe gheață ținîndu-se zdravăn 
cu amîndouă miinile de mantinelă!...

Veți spune, pe bună dreptate, de 
ce nu am întrebat și un suporter, 
cum se simte după 2—3 ore de stat 
în frig. Am întrebat. Iată Ce mi-a 
răspuns muncitorul Florea Bana de 
la fabrica „Flacăra roșie". „Intr-ade
văr, e frig afară, dar cind îl văd 
pe Valentin al meu că painenză, 
simt o căldură in tot corpul. Știți, 
noi am fost 9 copii la părinți. îmi 
plăcea și mie să mă dau pe gheață, 
dar n-aveam ghete, iar la patronul 
unde eram ucenic, munceam și spă
lam toată ziua".

Am întrebat și alți părinți. Toți 
mi-au spus că se simt bine, la pati
noar. Vasile Teofii de la uzinele 
„Timpuri Noi", un om robust și plin 
de viață, mi-a. șoptit discret la ure
che : „Dacă ți-e frig, du-te sus la 
bufet. Are țuică fiartă!..." Ce vreți, 
patinaj... combinat !

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 8-a)

Poarta echipei R.S. Cehoslovace este din nou în pericol. Nadrchal a 
oprit pucul dar este urmărit de Geza Szabo. Din spate, Smid privește cu 
teamă: ce se va întîmpla ?

Mărfi in sala Dinamo 
întilnirea de tenis de masă 
dintre echipele R. P. Romine 

și R. P. Chineze
Sala Dinamo din Capitală va găz

dui marți după-amiază, de la ora 17, 
întîlnirea internațională de tenis de 
masă dintre echipele reprezentative 
ale R. P. Romîne și R. P. Chineze.

Vor evolua, printre alții, campionii 
mondiali: Maria Alexandru, Geta Pi
tică, Ciuan Țze-tun și fostul campion 
al lumii Iun Kuo-tuan.

Citiți amănunte în pag. a IV-a des
pre intilnirile de la Cluj.

Fotbalul
Două jocuri in București: Răpiți

continuă si miine!.
— Dinamo Galafi in Giulcști 

și Progresul—farul la „Dinamo
de... amabilă 

s-a cam 
tem-

Vremea — destul 
pînă acum cu fotbalul 
zbîrlit în ultimele zile. Totuși, 
peratura scăzută nu-i va împiedica 
pe iubitorii sportului cu balonul ro
tund să fie din nou punctuali la în
tîlnirea (poate ultima din acest an) 
pe care le-au dat-o mîine o parte 
din echipele fruntașe, angajate în în
trecerea tur-retur în cinstea zilei de 
30 Decembrie.

La Iași și Tg. Mureș, la Arad și 
Tirgoviște, la Galați și Lupeni, la Ti
mișoara și Pitești, la Cluj și Ploiești, 
la Turda și București, aceste intîlniri

suscită un interes vizibil prin pers
pectivele spectaculare pe care le pre
zintă. Și se cuvine ca fotbaliștii 
să-și ia „la revedere" de la specta
tori prin jocuri de calitate.

In București au loc două aseme
nea partide, care vor prilejui spec
tatorilor o revedere — sperăm, plă
cută — cu Farul și cunoașterea uneia 
din bunele echipe ale seriei 1 din ca
tegoria B, Dinamo Galați. Rapid va 
juca în Ciulești, la ora 14, cu Dinamo 
Galați, iar Progresul pe „Dinamo", 
la aceeași oră, cu Farul Constanța.
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Activitatea spos'tivâ în cifre
480 de asociații sportive înglobînd 113.450 membri U.C.F.S.

în anul 1961...
„.s-au constituit 32 de noi asociații sportive la sate
...la competițiile de mase au fost înregistrat! 350.000 de participant!.
...gimnastica în producție este practicată de 8.700 de persoane in 33 de 

întreprinderi. .
...la întrecerile tinerilor săteni dotate cu „Cupa Agriculturii", au partici

pat aproape 40.000 de fete și băieți.
...Ia campionatele școlare au luat startul 13.371 de elevi
...30 de asociații sportive sătești din raionul Criș și-au organizat campio

nate pe asociații la mai multe discipline
„.100.000 de oameni ai muncii au luat parte la 500 de excursii
...atleții de la Școala sportivă de elevi din Oradea au obținut locul I la 

campionatele școlilor sportive
...orașul Oradea este reprezentat în campionatul cat. A la baschet de trei 

echipe feminine Și una masculină.
...numărul șahiștilor clasificați a ajuns Ia cifra de 1013.
...au fost Înființate 281 de noi secții pe ramură de sport

Mai multă 
preocupare pentru:

Activitatea sportivă de performan
ță din regiunea Crișana și, în spe
cial, din Oradea îți oferă la prima 
vedere o imagine impresionantă. La 
sfîrșit de săptămînă, în centrul ora
șului afișe mari te invită la diverse 
competiții : întreceri de prima cate
gorie la baschet, polo pe apă, box și, 
bineînțeles, meciuri de fotbal ale ce
lor două echipe din categoria " 
C.S.O. Crișana și A.S.A. Crișul.

Sportivii fruntași din Oradea, care 
își desfășoară activitatea în cadrul 
clubului orășenesc Crișana, au create 
cele mai bune condiții pentru a re
prezenta cît mai bine culorile clubu
lui. îndrumați de antrenori pricepuți, 
poloiștii, fotbaliștii, scrimerii au ob
ținut rezultate mul
țumitoare în acest 
an. Celelalte secții 
însă, printre care 
și atletismul, au 
o activitate spora
dică. Creșterea șl 
promovarea junio
rilor sint privite ca probleme vitale 
ale activității de mîine doar în sec
țiile de fotbal și tenis. In rest, numă
rul juniorilor este necorespunzător iar 
rezultatele lor de asemenea. Activi
tate sportivă de performanță cu re
zultate mai bune mai există la unele 
asociații sportive din oraș cum sînt 
de exemplu, Rapid (haltere), înfrăți
rea (șah), A.S.A. Crișul (box). Cit 
privește activitatea sportivă de per
formanță din regiune lucrurile se 
prezintă mai slab : doar o singură 
echipă de volei (Orașul Dr. Petru 
Groza) care activează în categoria A.

Sportul nr. 1 la Oradea, ca și în în
treaga regiune, este fotbalul. Dacă la 
C.S.O. Crișana lucrurile s-au pus ia 
punct, în sensul că formația a fost 
întinerită, fiind promovați cu mult 
curaj juniori talentați, iar ca urmare 
a acestui lucru echipa practică acum 
un joc tehnic și eficace și a teminat 
turul campionatului pe locul I. nu a- 
celași lucru se poate spune despre e- 
chipa A.S.A. Crișul. In 
veze jucători tineri, a 
țile" jucătorilor bătrîni 
„pensionați" 
Locul zece 
riei B. Atît 
bului cît Și 
U.C.F.S. se

• Sportul de performanță
• Atragerea de noi membri

în U.C.F.S.
de 
în 
nu

B,

Sportul la sate poate înregistra
succese și mai mari

La conferința regională U.C.F.S. 
Bacău, la care au participat pes
te 200 de delegați și invitați, au 
fost discutate cu simț de răs
pundere problemele mișcării spor
tive din regiune. Cei de față au 
ascultat cu atenție darea de sea
mă. în care era 
vita tea sportivă din această
giune în plină 
cutiile purtate apoi au dovedit
că toți factorii care pot contri
bui la bunul mers, la progresul 
mișcării sportive in această re
giune. sini hotărîți să pună te
meinic umărul, pentru ca 
rul bilanț de activitate să 
mai bogat

analizafă aoti- 
re- 

înflorire, iar dis-

viito- 
fie șl

deose-

hi cizâflcști
(Urmare din pag. 1)

reprezentativ) se „mîndresc" cu 63 
atleți legitimați (!) și cu 3 juniori 
loturile republicane. Atletismul 
si-a găsit o largă răspirtdire in școli,
deși acest sport are o veche tiadiție 
în regiune. Iată — în acest sens - 
două fapte izolate, dar care spun 
multe : 1. La școala elementară din 
comuna Remeți, raionul Aleșd, orele 
de educație fiztcă sint predate de di
rectorul școlii, un om suferind. La 
școală sint și cadre didactice tvrvsre 

mai 
atle-

SPORTUL DE LA SATE — cu 
bire a fost o problema mult discutata și 
analizata la aceasta conferință.

Darea de seamă și delegații care au 
luat cuvântul an subliniat succesele ob
țin nte de sportivii din satele și comu
nele regiunii Bacău. Așa de pildă, la 
„Cupa Agriculturii', 
in etapa pe asocia
ții. au fost angrenați 
33:000 de tineri, iar 
în etapa zonală, re
giunea Bacău a avut 
o comportare bună.

*"SfelUNEA _

dar nu au... specializarea; 2. in 
multe competiții regionale de 
tism (seniori) s-a alergat H)0 de vie.-. cucerind 5 tocuri I 
tri in 17 secunde iar fetele au 
la lungime... 2 metri.

Condiții optime pentru practicarea 
sportului există, ti
neret dornic să se 
afirme in activita
tea sportivă de 
performanță la fel. 
trebuie doar mat 
multă preocupare 
din partea organe- 

tuturor acelora 
fel sau altul de 
de performanță

lor U.C.F.S. cit și a 
care răspund intr-un 
activitatea sportivă 
din regiune.

sărit

spunea Anatol Ghilea — ana- 
gîndind, sfătuindu-ne pentru 
cele mai bune mutări. O e-

Ioc să promo- 
deschis „par
care au tost

Rezultatul 7la C.S.O.
în seria a IlI-a a eatego- 
din partea conducerii clu- 
dtn partea multor activiști 
observă tendința de a se 

ocupa numai și numai de fotbal. în 
dauna celorlalte sporturi. Este foarte 
semnificativ in această privință cuv in
tui delegatei Gabriela Popescu, oro- 
fesoară de educație fizică din raio
nul Gurahonț. Ea a arătat, pe scurt, 
realizările tinerilor sportivi din satele 
raionului, ca după aceea să relateze 
pe larg conferinței regionale... marea 
s,supărare" a iubitorilor de sport din 
Gurahonț : „Echipa de fotbal Unirea 
Gurahonț a căzut „victima" unei 
greșeli de arbitraj intr-un meci de 
baraj pentru calificare in campiona
tul regional".

Cele patru echipe de baschet de 
categoria A (C.S.O. Crișana, Blănuri. 
Voința la fete și Dinamo la băieți) 
sînt de valoare medie, cu multe ele
mente în vîrstă, fără șanse de a termi
na campionatul pe un loc fruntaș. 
De altfel, nici un baschetbalist oră- 
dean nu este selecționat in lotul re
prezentativ. Despre acțiunea de promo
vare a juniorilor în aceste echipe de 
baschet un delegat la conferință a 
spus cîteva cuvinte cu tîlc : — Ehei, 
baschetul e un sport greu. Ea noi, la 
Oradea, baschetul se învață în trei 
ani și după aceea doi ani se stă pe 
banca rezervelor... Cam așa se pre
zintă lucrurile !n baschetul orădean.

Atletismul, cu excepția secției de 
atletism a Școlii sportive de elevi, 
este aproape inexistent. Multe aso
ciații mari din oraș cit și din regiune 
au secții de atletism... pe hîrtie. Doar 
10 secții sint afiliate, iar cei 8 antre
nori calificați din orașul Oradea (prin
tre care și un antrenor al lotului re-

șî ocupltul locul al doilea tn clasamentul 
pe regiuni.

Delegații și invitații la conferință an 
aflat cu satisfacție că în regiune s-an 
organizat 660 de „duminici cultural- 
sportive", care an angrenat nu mai puțin 
de 115.000 de oameni ai muncii. In le
gătură cu aceasta trebuie evidențiată 
munca consiliilor raionale U.C.F.S. Ro
man, Tg. Ocna. Adfud, Moinești 
Neamț.

Cei care an luat cuvîntul au 
apoi cu tntndric despre succesele 
lizările din satele lor. Astfel, învățătorul 
Emil lonescn din comuna Trifești, a ra
portat conferinței unele realizări ale a- 
sociației sportive Spicul : cei 600 de 
membri ai U.C.F.S. sînt cu cotizațiile la 
zi ; planul anual de venituri a fost de
pășit, asociația are 5 secții pe ramură 
de sport — popice, oină, volei, handbal 
și fotbal — oare angrenează in activi
tatea sportivă aproape 300 de tineri ți 
virstnici din Trifești. Asociația Spicul 
sc poate mîndri, de asemenea, cu o bază 
sportivă bine gospodărită, care cuprinde 
și o frumoasă arenă de popice. Nu e de 
mirare deci că anul trecut comuna Tri
fești a avui cinstea de a găzdui finala 
„Cupei Moldovei". Exemplul oferit de 
această comună demonstrează că 
unde există inițiativa și o bună 
organizatorică roadele nu inlîrzie 
arate.

Pentru regiunea Bacău, faptul 
echipă sătească s-a clasat pe locul 
intr-o finală de campionat republican 
constituie fără îndoială un mare succes. 
Este vorba de echipa de oină Biruința 
Gherăești (raionul Roman) antrenată de 
țăranul colectivist Eugen Cogut, care me
rită toate felicitările pentru dragostea 
cu care a muncit la pregătirea echipei. 
Delegatul la conferință Sanda T. Sandu 
(Roman) a relevat faptul că ta raionul

și Tg.

vorbi t 
și rea-

acolo 
muncă 
să se

Roman un număr de 22 echipe sătești 
sînt angrenate în campionatul raional 
și că unul din sporturile favorite ale 
sătenilor a devenit tenisul de masă.

In domeniul sportului sătesc, ta re
giunea Bacău mai stat încă lipsuri. Vor
bitorii au arătat că de multe ori se face 
simțită lipsa de inițiativă, de spirit de 
organizare. In această direcție o vină 
o poartă consiliile raionale U.C.F.S., care 
nu au îndrumat suficient pe activiștii 
sportivi și pe instructorii obștești. Din 
darea de seamă a reieșit faptul că 
membrii consiliului regional U.G.F.S. 
nu au urmărit sistematic felul ta care 
au fost îndeplinite sarcinile încredințate 
consiliilor raionale U.C.F.S. O altă lipsă 
discutată Ia conferință a fost aceea • 
cadrelor calificate (instructori și antre
nori). l’e bună dreptate unii delegați care 
au luat cuvîntul (Emil Teleman — P. 
Neamț, P. Vasiliu-Adjud, T. Dumitra- 
che-Bacăn, L. Cttrcu-Bacău ș a.) au cerut 
cu insistentă organizarea unui curs pen
tru instructorii obștești. Desigur, o astfel 
de inițiativă ar fi cit se poate de bine

venită, pentru că in
structorilor obșești 
le revine saTcina do 
a se ocupa de pre
gătirea sportiva a 
tinerilor de la sate.

In ce privește ma
rca competiție săteas

că „Cupa Agriculturii", fără îndoială ca 
numărul parlicipanților putea sa fie și 
mai mare. Și ar fi fost, dacă unii pre
ședinți de consilii raionale U.C.F.S. ea 
tov. Ion Moșbiu (P. Neamț), loan Cojan 
(Moinești) n-ar fi dovedit superficiali
tate în îndeplinirea unor sarcini atît de 
importante, cum este de pildă mobili
zarea tineretului în competițiile de mase. 

Din dan-a de scamă și din discuțiile 
purtate a mai reieșit că în regiunea Ba
cău sînt toate condițiile pentru ca spor
tul sătesc să ia o dezvoltare din ce în 
ce mai mate. Pentru atingerea acestui 
obiectiv este necesar să se muncească 
cu mai mult spirit de răspundere, cil 
mai multă dragoste. Masele oamenilor 
muncii de la sate din regiunea Bacău 
doresc să facă sport. Dar pentru aceasta 
va fi necesar să se găsească formele cele 
mai variate și eficiente pentru atragerea 
tineretului sătesc intr-o activitate spor
tivă continuă Exemplele oferite de co- 
munele Ghcrăești și Trifești trebuie să 
constituie un stimulent și pentru cele
lalte comune din regiune. Trimiterea unor 
echipe sportive model, organizarea unor 
demonstrații sportive la sate, atragerea 
elementului feminin pe terenurile de 
sport, dezvoltarea turismului, mobiliza
rea unui număr cit mai mare de oameni 
ai muncii la competițiile de mase,
numai cîteva din hotărârile adoptate cu 
acest prilej. Și nu ne indo-im că ini
moșii activiști sportivi din regiunea Ba
cău vor munci cu dragoste pentru a le 
transpune- în viață, pentru a face 
sportul de mase din mediul sătesc 
obțină succese tot mai mari.

In felul acesta ei vor contribui la 
depUnîrea sarcinilor pe care partidul
guvernul Ie pun în fața mișcării noas
tre de cultură fizică și sport.

ION OCHSENFELD

iată

că o
II

ca 
să

tn-

— ne 
lizînd, 
a găsi 
chipă din nordul Moldovei a ales, in
deschidere, o variantă a apărării 
Caro-Kann. Totul a mers bine, cî
teva mutări. Dar, după aceea, ne-ati 
„încuiat". Am stat noi, am judecat 
și am ajuns la concluzia că ei au o 
carte pe dare noi n-o avem. Atunci 
am recurs: la un șiretlic. Am făcut o 
mutare cu calul -și după ce au mutat 
adversarii am readus calul pe ve
chea poziție. Partenerii noștri de în
trecere nu „prevăzuseră" această ino
vație, s-au încurcat și noi am câști
gat, în final, partida...

Și Anatol Ghilea povestea mai de-, 
parte, grăbit parcă să nu înceapă si
multanul înainte de a termina tot ce 
avea de spus.

De altfel, vestea despre prezența 
maestre! internaționale Elisabeta Po- 
lihroniade a făcut înconjurul comu
nei și la ora începerii simultanului 
nu1 mai găseai un locșor liber in 
sală. După cuvîntul de deschidere 
rostit de tov. N. Prișcu, instructorul 
sportiv al asociației, au început jocu
rile, 
tori 
ceâ 
cea 
tima 
să <

Privirile celor mai mulți specta- 
se îndreptau spre două mese i 
a pionierei Mihaela Popescu și 
a colectivistei Maria Ignat, ul- 

t fiind și singura care a reușit 
obțină victoria în fața oaspetei.

Cînd a rostit cuvîntul „mat", Ma
ria ignat s-a înroșit toată, de parcă i 
se adunase în obraji toți bujorii din ' 
lume. O scurtă notă biografică a Mă
riei Ignat este cu totul potrivită pen
tru a vorbi despre „soarta unor oa
meni" din satul nostru nou. Tatăl 
său, comunistul Ion 
cândva unul dintre cei 
rați oameni din sat. O 
— zece — șî numai 6 
mint. Acum, este unul 
brii G.A.C. „Horia, Cloșca și Crișan" 
care realizează cele mai mari veni
turi. S-au dus nevoile, grijile, sără
cia. Copiii au urmat diverse școli și 
acum trăiesc o viață nouă, fericită. 
In timpul lor liber, de pildă, Maria 
joacă șah, Vas«le și Marin sînt prin
tre cei mai de nădejde 
formației de fotbal...

Și cile ar mai li de 
răminea liberă o masă, 
Ocupată. De data aceasta 
concurau olicial in cadrul S.parta- 
chiatdei de iarnă a tineretului. Fe
restrele sălii de șah a căminului cul
tural au rămas luminate pînă seara 

-tîrziu. Afară cădeau primii fulgi de 
nea din anul acesta, iar înăuntru se 
desfășura întiia zi a Spartachiadri 
de iarnă

Igriat, fusese 
mai impovă- 

casă de copii 
palmă de pă- 
dintre rrifflri-

scris. Gain 
imediat era 
de cei care

★
Atragerea de noi membri in U.C.F.S. 

nu a fost privită peste tot în regiunea 
Crișana ca o problemă de mare im
portanță pentru viața organizației 
noastre. Din totalul populației regiunii 
sint membri ai U.C.F.S. doar 12 la 
sută, ceea ce nu este suficient.

Anul acesta s-au atras noi membri 
în asociațiile sportive — peste 13 000 
— dar in această acțiune s-au evi
dențiat numai trei raioane : Șimleu, 
Criș și Salonta. precum și orașul Ora
dea. Unit activiști sportivi și anume 
cei din raionul Marghita au privit 
superficial, fără simț de răspundere, 
problema atragerii oamenilor muncii 
in Uniunea de Cultură Fizică și Sport. 
Așa sc explică faptul că la asociația 
Victoria din Marghita în evidența aso
ciației au fost înregistrați doar cițiva 
membri, cotizațiile nu erau plătite 
cu lunile șl, bineînțeles, activitatea 
sportivă era și -ea redusă. Noile 
consilii ale asociațiilor sportive din 
raionul Marghita au pornit la treabă 
și, în scurt timp, s-au înregistrat cî
teva succese, s-au organizat ■ campio
nate pe asociații, s-au: înființat noi 
secții, iar ta ora actuală numărul 
membrilor U.C.F.S., cu corizația la zi. 
a atins cifra de peste zece mii

O situație nepermisă există în ceea
ce privește . numărul membrilor sus- t, 
ținători ai clubului din Oradea. Tova-Ț 
rășii din conducerea C.S.O. Crișana* 
și-au propus la începutul anului săi 
atragă un număr mare de membri* 
susținători. Posibilități aveau, deoare-J 
ce numărul Iubitorilor de sport ini 
general și de fotbal în. special, din* 
oraș este foarte mare. Dar totul a r^'Ttrine 
mas un proiect. . Azi, C.S.O. este clu-4- ga’ 
bul care are cei mai puțini membri* cju[ >de , probabil un nepot,
susținători (cfrCa 300), dar și aceștia ♦ . , . , „
sînt cu cotizațiile restanță. Se parei Buntel s‘a ,°Prit m fa^ unui ma‘ 
însă că lucrurile se vor schimba înXSazin de confecții, 
bine, deoarece chiar a două zi dupăj 
consfătuire peste 100 de membri sus-1 
ținători s-au întrunit într-o ședințăj 
unde s-a discutat ce au de făcut pen-j 
tru a lărgi riridiirile lor. Cîțiva mem-J 
bri susținători ai clubului din marile* nașul :
întreprinderi din oraș și-au luat anga-I _ N-are rost, bunico! Nu vezi că și 
jamentul să depună o activitate susți-J nOu ?
nut'a la locurile lor ae munca pentru!
atragerea de noi membri susținători.Ț Femeia l-a privit peste umeri. Avea 

De altfel, în proiectul de hotărîri.Tdreptate piciul! Au pornit mai depar- 
aprobat de conferință, problemele a-J te. țn fața unei librării ea il în- 
tragerii de noi membri U.C.F.S. și*. b- .
înființarea de noi asociații sportivei a ' 
stau înscrise la loc de frunte. Fără* ~ Cărți 7 
îndoială că traducerea în viață a ho-î — Ieri a venit tata cu un braț... 
tărîrilor luate cu .prilejul conferinței J Și-an continuat drumul. Alte vitri- 
regionale va duce la o îmbunătățire* ,substanțială a întregii activități spor-ine> marfuri> care de mal
tive din regiunea Crișana. Membrii! frumoase- Deodată băiatul tlesare: 
noului consiliu regional U.C.F.S. sînt! ~ Uite 1 VUe’ b™icUtO 1 
oameni harnici, cu mare dragoste deî Fără să mai aștepte aprobarea, a 
sport> * traversat strada și s-a oprit In fața

Junei vitrine pline cu tot felul de lu- 
JOfiXA R.ABȘAN cruri atrăgătoare. Bătrîna l-a ajuns

CARNET DE REPORTER
doi s-au oprit în fața unei vi-

o bătrînă înaltă, si dreaptă. Pi-

— Iți place paltonul acela negru ?
Băiatul a aruncat o privire fugară 

spre vitrină, apoi, uitîndu-se spre bă
trînă, i-a răspuns arătîndu-și palto-

BUNICUȚA

repede din urmă. Respirînd greu — 
deh, bătrînețea 1 — l-a apostrofat:

— Unde fugi așa ? In definitiv, min
ge de fotbal ai. Mama ți-a luat nu 
de mult un trening. Eu, dacă-mi aduc 
bine aminte, ți-am luat.,, ei uite că

la școală a in- 
Acuși înaheată.

fraza și întoar- 
de patine 
celorlalte

nu mai țin minte cum le zice ! Ce-ți 
mai trebuie ?

-i Bunicuțo, la noi 
ceput Spartachiada. 
Știi, și eu.-.

Nu-și mai continuă
se privirea spre perechea 
ce- strălucea în mijlocul 
materiale sportive din vitrină. Luciul 
lor de oțel i-a produs un fior de 
plăcere. Cu ochii minții se și vedea 
aluriecînd. pe cristalul gheții. Ce bine 
va fi !

— Ce zici, bunicuțo 7
Bătrîna nu-i răspunse. Puștiul se 

uită speriat cînd la ea cind la vi
trină... Poate nu vrea. Cînd întoarse 
din nou capul, bunica însă nu mai 
era lingă el. A apucat s-o mai vadă 
intrînd la o sucursală C.E.C. cu car
netul C.EC. în mînă.

— Ce bună e bunicuța I Șopti înce
tișor piciul nedezlipindu-și ochii de 
pe patine. Se și vedea alunecînd vi
jelios cu ele pe gheață...

e. b.



În sfîrșit, pe schiuri!

Adrian Bătușaru (Casa Ofițerilor Brașov), unul din valoroșii noștri schiori 
e va lua startul în sezonul anului 1962.

Foto: D. Stănculescu
Paring, pe o porțiune de aproape:ăpada mult așteptată a venit. De 

;va zile munții patriei noastre sînt 
irăcați în haină albă. Și ninsoarea 

contenește... Prilej de bucurie 
itru iubitorii sporturilor de iarnă, 
e vor putea să lunece cu voioșie 
zăpada proaspăt așternută.

îespre nerăbdarea cu i are a fost 
eptată ninsoarea ne-am convins 
d am chemat la telefon cabana 
tra Arsă pentru a ne informa 
pre starea zăpezii. La celălalt ca- 

al firului : maestrul sportului
mitru Frățilă, antrenorul fondiș- 
r din lotul republican.
- Lucrăm pe schiuri! — au fost 
mele cuvinte ale antrenorului Fră- 
. Deși zăpada este viscolită, pe 
toul Piatra Arsă există un mi
ram de 15 cm de zăpadă, care per
le băieților să se antreneze în eon
ii bune. Marți și miercuri au fă- 
: primele antrenamente de acomo-

400 de metri (2.070-1.700 m).
— Ce pregătiri s-au făcut pentru 

noul sezon ?
— In timpul verii, studenții, cadrele 

didactice și personalul administrativ 
au amenajat prin muncă patriotică 
pîrtia de pe Valea Maleea, aflată pe 
versantul nordic al masivului. De 
asemenea, cu sprijinul Combinatului 
carbonifer al Văii Jiului, a fost dat 
în folosință un schl-lift cu o lungime 
de 960 m și o diferență de nivel de 
300 m.

★
Ninsori masive au căzut și în Pos

tăvar, la Mogoșa, Vatra Dornei, Se- 
menic, Lacul Roșu, Borșa, Predeal, 
asigurînd începerea pregătirii pe ză
padă atît a fondiștilor, cît și a con- 
curenților de la probele alpine. De-

Meciurile cu R. P. Polonă, examene dificile 
pentru baschetbalistele noastre

♦ Săptămîna viitoare, baschetbalis
tele fruntașe din țara noastră dau un 
nou și serios examen internațional. Se
lecționatele de senioare și de tineret 
vor intîlni in sala Dinamo din Capi
tală valoroasele reprezentative ale 
R. P. Polone, considerate — pe bună 
dreptate — printre cele mai bune din 
Europa.

• Baschetul feminin polonez este 
caracterizat prin buna pregătire tehnică 
a jucătoarelor, prin pregătirea lor fi
zică excelentă, prin disciplina cu care 
este aplicată tactica indicată de antre
nor. De altfel, ca urmare a valorii ridi
cate a jocului practicat reprezentativa 
de senioare a R.P. Polone a fost întot
deauna printre fruntașe la campiona
tele europene, în cadrul cărora a ocu
pat următoarele locuri : VI (Budapesta 
1950), V (Moscova 1952), V (Praga 
1956), V (Lodz 1958), IV (Sofia 1960).

nu GBI

„Cupa 30 Decembrie”
U.C.F.S. oraș București organizează 

o nouă și interesantă competiție rug- 
bistică menită să contribuie la popu
larizarea și mai largă a acestui sport 
și la descoperirea de noi elemente ta
lentate. Competiția, dotată cu „Cupa 
30 Decembrie", se desfășoară la rugbi 
redus și programează mîine în primele 
etape următoarele jocuri : S.S.E. II— 
Progresul și I.T.B. I—Metalul II. pe 
terenul I.T.B. de la ora 10, și S.S.E. I 
—I.T.B. II și Metalul I—Vulcan, pe 
același teren, de la ora 11.

fINAlA COMPETIȚIEI DI JDIMI
Mîine, la ora 15,30, pe stadionul din 

Parcul Copilului are loc finala „Cupei 
orașului București" rezervată juniorilor. 
Se întîlnesc echipele Rapid și I.T.B.

•e, apoi au început lucrul la teh- 
ă, iar de luni vor începe pregă- 
le pentru Concursul de deschidere 
sezonului. Dinu Petre, Șt. Drăguș, 
. Vilmoș, Ion Bogdan, Gh. Bă- 
cu, Gh. Cincu, Gh. Cimpoia și Bu- 
Olteanu nu vor neglija nici an- 

namentele pentru îmbunătățirea 
■gătirii fizice, care vor fi efectuate 
•alei cu antrenamentele pe schiuri.
- Zăpada căzută permite și celor 
la „alpine" să înceapă antrena

ntele ?
- Încă nu. Dar după cum ninge, 
r-o zi-două in căldările din Bucegi
fi suficientă zăpadă pentru a se 

gura desfășurarea în bune condiții 
antrenamentelor de slalom.
Aceleași vești plăcute ni le-a adus 
la Paring prof. Virgil Teodorescu, 

ul catedrei de schi a Institutului 
Cultură Fizică.

- După ninsoarea căzută in ultima 
■me, poate fi folosită toată pîrtia

fond dintre șaua Stimei și Bo
ia I. C. F.-ului, aflate la altitu- 
ie de 1.600-1.700 m. De asemenea, 
ite fi utilizată pîrtia de slalom 

pe versantul nordic al Vîrfului

sigur, schiorii vor profita din plin 
de acest lucru și vor începe imediat 
antrenamentele pe zăpadă, mai ales 
că pînă la Concursul de deschidere, 
programat pentru 31 decembrie la 
Predeal, a mai rămas puțină vreme.

Noi le urăm deplin succes și... cît 
mai multă zăpadă !

D. STANCULESCU

MARTI ÎNCEP CURSURILE 
DE ARBITRI

Cursurile de arbitri de rugbi organi
zate de U.C.F.S. oraș București încep 
marți, 19 decembrie, la ora 17, în sala 
„Ecranul" (lingă cinematograful Ma- 
gheru). înscrierile se primesc și în ziua 
deschiderii cursurilor.

DIN TOATA ȚARA

Actualități...
• Astă-seară, de la ora 17,30, va 
ia loc în sala de festivități a în- 
prinderii Kirov (mașinile 31 și 33) 
nouă reuniune în cadrul „Cupei o- 
tului București". Iată cîteva spicu-

din programul galei: V. Mihăilă 
T.B.) - I. Crăciun (S.P.C.); C. Cal- 
i (FI. roșie) — L. Fereșteanu (Me- 
ul 23 August); Gh. Barbure (Dina- 
>) — M. Pirvu (I.T.B.); C. Roșu (Se- 
inătoarea) — P. Raneti (CI. sp. șc.);

Ghencea (FI. roșie) — A. Ienuș 
T.B.); St. Bălan (Gr. Roșie) — P. 
Leanca (I.S.B.)
• Comisia regională de box din 
așov organizează o competiție do- 
;ă cu „Cupa 30 Decembrie". La în
geri participă boxeri din Sibiu, Me- 
iș, Sf. Gheorghe și Brașov. Ultima 
tniune se va desfășura mîine seară

sala Dinamo din localitate.
• Tot mîine seară, însă la Galați, 

fi cunoscută și echipa cîștigătoare
„Cupei F. R. Box". Se știe că trofeul 
1 vor disputa formațiile C.S.M.S. 
și și Voința București, cîștigătoare 
: seriilor respective.

O REUȘITA COMPETIȚIE 
DE VOLEI

In hala de sporturi a I.M.F. din Tg. 
Mureș s-a desfășurat „Cupa alegerilor 
organelor U.C.F.S.", la care au par
ticipat echipe feminine și masculine 
de volei din București, Ploiești, Sibiu, 
Cimpia Turzii, Tg. Mureș. Iată clasa
mentele finale: FEMININ: 1. Știința 
București, 2. Sanitarul Tg. Mureș, 3. 
Drapelul roșu Sibiu, 4. Voința Ploiești; 
MASCULIN: 1. Știința București, 2. 
Progresul Tg. Mureș, 3. Metalul C. 
Turzii, 4. Independența Sibiu.

Ion Păuș — coresp. regional

PENTRU IUBITORII SPORTULUI 
POPICELOR

In vederea bunei desfășurări a între
cerilor din cadrul campionatului repu
blican de popice, asociațiile sportive 
Electrica și Dumbrava din Sibiu au 
luat inițiativa de a amenaja noi are
ne. Lucrările sînt în plină desfășurare. 
De asemenea, și în raionul Sibiu au 
mai fost amenajate (din resurse loca
le) arene de popice.

Mircea Lupuțiu — coresp.

NOI ARBITRI DE SCHI

Timp de șase săptămini au durat 
cursurile de arbitri la schi, organiza
te de consiliul regional U.C.F.S. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară la care au 
participat 23 de schiori. Cei mai har
nici cursanți s-au dovedit a fi Fran- 
cisc Fodor (D.C.A.), Mikloș Meja (Ra
pid), Alexandru Czirjak (Oțelul), So
fia Kabdebo (Sanitarul) ș. a. Merită 
să subliniem munca depusă de instruc
torii Alexandru Reck, Zoltan Ambruș 
ș. a.

P. Ioan — coresp.

ÎNCĂ O ȘCOALA PENTRU COPIII 
OAMENILOR MUNCII

Luna trecută s-a dat în folosință o 
nouă școală modernă de opt ani în 
orașul Cîmpulung-Muscel. Noua con
strucție este înzestrată cu clase spa
țioase și o frumoasă sală de gimnas
tică, utilată cu toate aparatele nece
sare bunei desfășurări a orelor de e- 
ducație fizică.

Viorel Popescu — coresp.

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA TIR

Pe poligonul orașului Tîrgoviște s-a 
desfășurat concursul de tir dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie". Și-au disputat 
întîietatea un număr de 10 echipe din 
întreg raionul. Iată cîștigătorii: SE
NIORI : C. Avramescu (Erupția), JU
NIORI : Mircea Constantin (Erupția), 
FETE: Marilena Neamțu (Erupția). 
Clasamentul pe echipe: 1. Erupția 
schela Tîrgoviște, 2. Metalul Tîrgo
viște, 3. Progresul Tîrgoviște.

Mișu Avanu — coresp.

ȘI-AU REAMENAJAT ARENA 
DE POPICE

Arena de popice a asociației sporti
ve „Cetatea" din orașul Giurgiu are 
acum o nouă înfățișare. Astfel, a fost 
turnat din nou bitumul de pe piste, 
s-a modi'icat jghiabul bilelor și s-a 
reamenajat spațiul de lansare. Multe 
dintre lucrările de înfrumusețare a a- 
renei, care acum se poate număra 
printre cele mai moderne din țară, au 
fost efectuate în orele libere de către 
sportivii asociației.

Recent s-a desfășurat pe această a- 
renă, o dublă intilnire intre echipele 

_ Cetatea Giurgiu și Cimentul București. 
Iată rezultatele : FETE : Cetatea Giur
giu—Cimentul București 2023-2019 p.d., 
BĂIEȚI: Cetatea Giurgiu — Cimentul 
București 4680-4793 p. d.

Traian Barbălata — coresp.

La campionatul mondial disputat în 
anul 1959 la Moscova, baschetbalistele 
poloneze au ocupat locul V, în timp 
ce echipa țării noastre s-a clasat pe 
locul VI.

♦ Intilnirile vor avea loc în zilele 
de 20 decembrie (între echipele de ti
neret) și 21 decembrie (între primele 
reprezentative).

Jucătoarele ce alcătuiesc echipele 
R. P. Romîne au privit cu toată serio
zitatea aceste meciuri și, în consecință, 
s-au pregătit intens sub supravegherea 
prof. Sigismund Ferencz. Antrenamen
tele au decurs în condițiuni bune, spor
tivele noastre arătind mult interes pen
tru bunul mers al întregii echipe.
• Aceeași atenție este acordată pre

gătirilor și de către componenții repre
zentativei masculine a țării noastre 
care va participa la Jocurile Balcanice 
ce vor avea loc la Skoplje (R.P.F. Iu
goslavia) între 20—24 decembrie. Lo
tul se antrenează intens, zilele acestea 
urmînd să susțină cîteva jocuri de ve
rificare.

♦ Intilnirea dintre echipele A.S.A. 
Bacău și Steagul roșu Brașov, restanță 
din etapa a IV-a a turului campiona
tului republican masculin, s-a încheiat 
cu victoria formației din Brașov cu 
scorul de 82—45 (37—16).

• Restanțele I.T.B. — I.C.F. și Ra
pid București — Agronomia Iași, din 
cadrul campionatului feminin se desfă
șoară azi și mîine în Capitală.

Mîine, in „Cupa de iarnă”
Știința — Steaua

și Dinamo — Rapid
Începînd de mîine (în sala Dinamo, 

ora 15), cele mai bune echipe de hand
bal în 7 din Capitală își vor începe 
întrecerea din cadrul Cupei de iarnă**. 
Această competiție, și în special turneul 
echipelor masculine, se anunță foarte 
interesant. Cele 8 formații masculine au 
fost împărțite — după valoare — in 
două serii, după cum urmează : SERIA I 
— Dinamo, Rapid, Steaua și Știința ; 
SERIA a 11-a — I.T.B., Clubul sportiv 
școlar, Flacăra roșie și Metalul „23 
August“ (fostă Titanii). Astfel, amatorii 
acestui sport din Capitală vor putea 
urmări reeditarea pasionantelor derbiuri 
bucureștene (se joacă tur-retur), în 
plus, echipele fruntașe vor beneficia de 
data aceasta și de aportul jucătorilor 
din lotul reprezentativ.

Formațiile feminine au fost incluse 
într-o singură serie. Pentru Rapid și 
Știința — favoritele turneului — jocu
rile din această competiție vor constitui 
un bun mijloc de pregătire în vederea 
dublei lor întîlniri din cadrul sferturilor 
de finală a „Cupei Campionilor Euro
peni “.

Chiar din etapa de mîine vom putea 
urmări două meciuri pasionante : Di
namo — Rapid (m) și Știința — Steaua 
(m). Iată programul complet al meciuri
lor : Progresul — Confecția (f) : Me
talul „23 August**—Flacăra roșie (m) : 
Rapid — I.T.B. (f) ; Știința — Steaua 
(m) ; C.S.S. — I.T.B. (m); Dinamo — 
Rapid (ni) și Știința — Vestitorul (f).

Atitudini
ÎN LOCUL POPICARILOR —NUNLAȘII...
Ați cunoscut oameni care își dis

trug singuri gospodăria ? Fără îndo
ială că nu ! Cine o să facă așa ceva? 
Și totuși asemenea oameni am întil- 
nit la Sighișoara. Să vi-i prezentăm: 
Cornel Aron și Ștefan Ciobanu, 
președintele și, respectiv, secretarul 
asociației sportive Voința Sighișoara. 
Cum folosesc tovarășii arena de po
pice a asociației pe care o conduc ?

Intr-o bună zi jucătorul de hand
bal Mihai Schneider s-a prezentat la 
Cornel Aron.

tat că avem datoria să ajutăm pe 
sportivii noștri ? S-a însurat omul și 
n-avea unde să facă nunta. E doar 
coleg de sport!

— Bine, dar peste două zile avem 
meci cu Dinamo în cadrul campio
natului republican. Și să vedeți ce 
noroi s-a depus pe piste. Nu le-a 
ajuns sala de alături și au dansat 
și pe piste.

— Lasă că le curățăm noi, a căutat

dau nici una I ! Astea sînt puse aici ca să păs-— Nu insista că nu-ți
treze, cît de cît, aspectul sportiv al sălii...

— Tovarășe președinte, m-am gîndit 
și am găsiit o soluție pentru dumi
nică. în legătură cu ce v-am rugat, 
sala de popice este minunată...

Nu au discutat mult. La plecare, 
handbalistul nostru era vesel că 
rezolvase o problemă care-l frămân
tase mult, iar președintele asociației 
se bucura că reușise să „ajute" un 
sportiv.

A venit mult așteptata duminică. 
Ca în flecare după amiază, jucă
torii de popice se îndreptau spre 
arenă, pentru a face un ușor antre
nament sau a susține un concurs în
tre ei- Cind au ajuns, au rămas îm
pietriți. Au privit nedumeriți in 
dreapta și in stingă. „De nerecuncs- 
cut, dar asta e arena" — își ziceau 
in sinea lor. Nu puteau să înțeleagă 
ce rost au coșurile cu pîine, oalele 
și cratițele cu sarmale și pui fripți, 
damigenele cu vin, care constituiau 
acum... inventarul arenei. Pînă la 
urmă, popicarii s-au dumirit:

— Ce însemnează asta ? le-a răs
puns președintele asociației. Ați ui-

Desen de S. NOVAC
să-i înduplece secretarul asociației.

Intr-adevăr, cu 2—3 ore înainte de 
începerea meciului cu Dinamo s-au 
spălat pistele, astfel că în timpul 
jocului apa mai plutea pe arenă. 
Din cauză că pista de lansare era 
umedă, trei jucători au alunecat șl 
s-au accidentat.

Sîntem informați că această arenă 
a mai găzduit și alte... ospățuri, din 
care cauză a început să se deterio
reze. Organele locale U.C.F.S. au asi
gurat de fiecare dată că vor lua 
măsurile care se impun. Se pare însă 
că și organele U.C.F.S. din Sighi
șoara au uitat că bazele sportive 
sînt bunuri obștești, că ele trebuie 
folosite in exclusivitate in scopul 
pentru care au fost construite. Cre
dem că a venit timpul ca sala de 
popice să-și capete întrebuințarea 
ei firească.

TR. lOANIȚESCTJ



DE MASĂ

înaintea ultimei runde Simbâtâ și duminică la Cluj

Leonid Stein conduce în turneul international
Reprezentanții noștri la turneul inter

național dc șah dau cu toții semne vi- 
Ribile dc oboseală. Lucrul acesta a ieșit 
în evidență în runda dc joi, cînd pe 
tabela de scor n-a fost înregistrată nici 
o victorie roinînească. In. schimb au fost 
consemnate două înfrângeri — Ciocîl
tea pierde la Radulov și Gheorghiu la 
Stein — o remiză (Mititelu cu Malich). 
iar în două partide întrerupte (Georgescu 
— Bilek și Marsalek — Radovici) ju
cătorii noștri au trecut prin mari dificul
tăți. Numai Radovici poate spera acum 
Ia un succes.

Liderul clasamentului, Leonid Stein, 
a dovedit în runda XI încă una din 
calitățile care-i dau dreptul să se nu
mere printre fruntașii tinerei gene
rații de șahiști sovietici : cunoașterea 
perfectă a teoriei deschiderilor. In par
tida cu Florin Gheorghiu el a avut de 
luptat împotriva solidei variante Cigorin 
din apărarea 
campion a jucat 
Smîslov. Dar (a 
dar...) Stcin nu 
bine analiza, ci 
dotul, întărind 
buhii. Și astfel 
postura incomodă a celui care încevrcă 
»ă... vîndă castraveți la grădinar. Po- 
«ifia sa a fost străpunsă și din lipsă 
de altceva mai bun el a sacrificat mai 
Intîi dama pe două turnuri, apoi o piesă 
fi încă una, cedînd cînd nu mai avea 
cg oferi adversarului...

Neinspirat a acționat și Ciocîltea în 
partida cu Radulov. După o apărare luu- 
& și grea, campionul nostru reușise la 
un moment dat să echilibreze jocul. Dar

spaniolă. Fostul nostru 
după o analiză a Iui 
existat din păcate un 
numai că știa foarte 
îi găsise chiar anti- 

considerabil jocul al- 
Gheorghiu a ajuns în

tocmai atunci, el n-a mai văzut o cale 
simplă de remiză, a pierdut imediat doi 
pioni și apoi partida. Sc întîmpla aceasta 
In a cincea oră de joc și, de fapt, după 
un total de aproape zece ore. Toată dimi
neața Ciocîltea încercase — la jucărea 
întreruptelor — să suplinească insufi
ciența analizei la finalul cu Tarnowșki, 
luptînd zadarnic pentru o jumătate de 
punct pe care o pierduse în realitate 
încă la prima mutare după reluare...

Maestrul maghiar Bilele crede cu tărie 
în variantele pe care le joacă. Este și 
bine și rău... Împotriva lui Georgescu. 
Bilck a jucat aceeași deschidere pe 
care o folosise în partida pierdută li 
Stein. Adversarul său de joi a sacrificat 
un pion, obținînd un puternic atac la 
rege. Pionul „e“ al lui Georgescu ajun
sese la un cînip pînă la transformare. 
Mult timp s-a părut Că Bilek se află 
în fața înfrîngerii iminente. Dar, pre
sat de... ceas, Georgescu n-a găsit rea
lizarea exactă a avantajului pozițional 
și a permis negrului o combinație eficace 
prin sacrificiul calității pentru doi pioni. 
La întrerupere, șaliistul romîn este prac
tic pierdut.

Radovici a fost la un pas de pierdere 
în fața lui Marsalek, dar s-a redresit 
și are la întrerupere un final chiar mai 
bun. Probabil, va cîștiga. Soos a între
rupt cu doi pioni în plus partida sa cu 
Drimer. Remiză, dar nu fără emoții pen
tru Mititelu în partida cu Malich, în
cheiată într-o poziție dc blocadă.

După o impresionantă serie de victorii, 
Stein n-a putut trece dc Bela Soos, 
trebuind să se mulțumească cu o re
miză, consemnată la mutarea 38, 
intr-o poziție perfect egală cu lanțuri 
de pioni și figuri ușoare pe tablă. Ori
cum, jumătate de punct i-a fost 
cientă pentru a rămîne singur în 
tea clasamentului.

Șanse de a-I egala pe lider păs
trează doar Radovici — învingător 
aseară în 26 de mutări asupra lui 
Georgescu — în caz că va duce la 
victorie finalul întrerupt cu Marsalek. 
Atunci, ultima rundă, în care Stein 
joacă cu Ciocîltea, iar Radovici cu 
Bilek, va fi decisivă pentru desemna
rea învingătorului.

Mititelu a remizat cu Radulov.
Tn partidele întrerupte în runda 

XII, consemnăm egalitatea în întîlni- 
rile Tarnowșki—Malich și Ciocîltea— 
Drimer. Gheorghiu are dezavantaj ma
terial la Marsalek.

In clasament: Stein 8*/2, Radovici 
7% (1), Bilek 7 (1), Malich 6‘/2 (1), 
Tarnowșki 6 (1), Ciocîltea 5'/2 (1), 
Mititelu 5% etc.

Astăzi, toată 
dele întrerupte, 
ultima rundă.

ziua, se
Mîine de

sufi- 
frun-

joacă parti- 
la ora 17,

INTILNIRILE DE TENIS
DINTRE ECHIPELE R. P. ROMINE

CLUJ 15 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Jucătorii de 
masă romîni și chinezi își 
gura sîmbătă după-amiază 
tîlnirilor. In sala Casei de 
studenților se va desfășura 
între selecționatele mixte ale R. 
Romîne și R. P. Chineze. Partidele, 
așteptate cu deosebit interes, se vor 
disputa după următoarea formulă: 4 
simpluri la bărbați, 3 simpluri la fe
mei și 3 partide de dublu (bărbați, 
femei și mixt).

Prin urmare amatorii tenisului 
masă din Cluj vor avea ocazia 
urmărească evoluția întregului 
oaspe. Cit privește formația care 
va reprezenta în această întîlnire, 
va avea următoarea alcătuire: Radu 
Negulescu, Adalbert Retlii, (iheorghe 
Cobîrzan, Dorin Giurgiucă, Maria A- 
lexandru, Geta Pitică, Catrinel Folea, 
Negulescu — Rethi, M. Alexandru — 
G. Pitică, M. Alexandru — Negu
lescu.

Avînd în vedere valoarea ridicată 
a adversarilor noștri, meciurile se a- 
nunță foarte dificile, dar sportivii ro
mîni — așa cum au dovedit și cu 
alte prilejuri — vor depune toate e- 
forturile pentru o comportare cit mai 
bună.

Duminică după-amiază, în aceeași 
sală, va avea loc o nouă întîlnire în
tre echipele celor două țări. De data

tenis de 
vor înau- 
seria in
cultură a 
întîlnirea 

P.

de 
să 
lot 
ne 
ea

DE MASA
SI R. P. CHINEZE

aceasta 
cel de

Joi a continuat în sala de la 
nos Herbak" pregătirea comună, 
vineri a avut loc un turneu de 
trenament și verificare. Cu acest 
lej a ieșit în evidență dispoziția de 
joc a sportivilor noștri M. Alexandru, 
Negulescu, Cobîrzan și Giurgiucă. O 
bună impresie au produs Ciuan Tze- 
iun, Li Fu-iun, și tînăra jucătoare Ti 
cian-liua. Iată cîteva rezultate: Cian 
Tze-tuan cu Sîndeanu 2—0, Bottner 
2—1, Giurgiucă 2—1, Iun Kuo-tuan 
2—0, Negulescu 1—2; iun Kuo-tuan 
cu Negulescu 2—0, Bottner 2—0, Sîn
deanu 2—1, Giurgiucă 2—0; Su In- 
sen cu Covaci 2—0, Retlii 2—1, Co
bîrzan 1—2.

Maria Alexandru — Van Cien 2—0, 
Han Iu-cen 2—1, Ti Cian-hua 2—lj 
Van Cien cu M. Jandrescu 2—0, Pi
tică 2—0; Ti Cian-hua cu Folea 2—1. 
Erdreich 2—0, E. Mihalca 2—0.

CHIOSE
RADU VOIA

VALERIU

sistemul de desfășurare va if 
la campionatele mondiale.

„la- 
iar 
an- 
pri-
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(Urmare din pag. 1)

folositoareexperiența
Rubrica noastră are astăzi ca oas

pete un atlet. Este vorba de tînărul 
VIRGIL MANOLESCU, campion și 
recordman al țării la aruncarea 
oului. Să-i dăm cuvîntul...

„Anul care se va încheia peste 
va zile a fost, fără discuție, cel 
bun de tind fac atletism. Consider a- 
cest sezon ca fiind al „stabilizării" 
mele în rezultate de peste . 50 de me
tri. In 1961 am avut aproape 20 de 
concursuri încheiate cu rezultate de 
peste 50 de metri și alte 12 in care 
am obținut peste 51 de metri. Este a- 
devărat că 50 de metri nu mai repre
zintă astăzi pe plan mondial o perfor
manță cu care să poți fi... luat in sea
mă, dar... Vreau să arăt că nici pe 
mine nu mă mai mulțumește o astfel 
de cifră. Intrucit in acest an eu m-am 
„stabilizat" la ea, o consider totuși ca 
un serios fundament pe care doresc 
să „clădesc" edificiul viitoarelor re
zultate de valoare la care aspir, pen
tru care mă pregătesc.

In această privință trebuie să arăt 
că pînă acum reușisem să arunc peste 
50 de metri doar de două ori, o 
in 1958 și a doua oară in 1959.

In 1961 am îmbunătățit de 5 
recordul republican la aruncarea 
cului (50,21 m din 1958); 50,42, 51,60 m, 
51.82 m, 51,92 m și 52,52. m. Ultimul 
din aceste recorduri l-am realizai la 
Universiada de la Sofia cînd am reu
șit să obțin și medalia de bronz-

Și pentru că veni vorba de Univer
siadă, vreau să arăt că succesul de 
la Sofii, mi-a dat foarte multe spe
ranțe că la Jocurile Balcanice să ob
țin un rezultat deosebit. Nici măcar 
nu mă gindeam ca la Belgrad să nu 
fi înregistrat un nou record, pe care-l 
și anticipam undeva... dincolo de 53 de 
metri. După cum știți, nu s-a întim- 
plat insă așa cum- prevăzusem și la 
Belgrad am concurat slab, cel mai 
slab din toate concursurile acestui an, 
nereușind nici măcar să mă calific pen
tru întrecerea finală a discobolilor bal
canici. Vă rog să mă credeți, insucce
sul de la Balcaniadă m-a afectat pro
fund și multe, foarte multe zile m-am 
gîndit la cauzele care l-au determinat.

am reușit să pun degetul pe rană...
Insuccesul meu de la Belgrad are la 

bază, înainte de orice, o greșeală a 
mea. Iată despre ce este vorba : din 
decembrie 1960, de tind am început

dis-

cite-
mai

dată

ori 
dis-

Luptătorii de la Steaua
au încheiat victorioși anul 1961

cum am spus, pentru un 
și in cele două săptămini 
despărțit de J. B. am re- 
haltere. Am lucrat, este 
mult și cu multă ambiție 

dat peste cap întreaga 
astfel la Balcaniada de 
am cules ce-am seină-

aceasta. îmi va fi insă

pregătirea pentru sezonul anului a- 
cesta, am lucrat foarte mult cu hal
terele. Acestea mi-au ajutat nespus 
de mult la realizarea celor 5 recor
duri, la obținerea atitor rezultate de 
peste 50 de metri. Dar după concursul 
„Narodna mlade)", din 24 mai de la 
Sofia, m-am îmbolnăvit și am renun
țat la lucrul cu halterele pină la... So
fia.

Succesul de la Universiadă m-a sti
mulat, așa 
nou record 
care m-au 
venit la... 
cert, foarte
Dar... mi-am 
pregătire și 
la Belgrad, 
nat !

Experiența
de foarte mult folos de acum înainte. 
Mai mult decit orice ea mi-a arătat 
cit se poate de clar că principiul con
tinuității este o lege de bază în an
trenamentul sportiv...

Pentru anul care vine mi-am înce
put pregătirea încă de acum cîteva 
săptămini. Deocamdată mă antrenez 
de trei ori pe săptămini, punind ac
centul pe dezvoltarea pregătirii fizi
ce multilaterale și speciale. Mă gin- 
desc pentru 1962 la noi recorduri și 
mi-am propus să nu precupețesc nici 
un fel de efort astfel ca, în curind, 
discul mea să se oprească dincolo 
de linia sectarului de aruncare care 
marchează 55 de metri. Acesta e an
gajamentul me u !

VIRGIL MANOLESCU
recordman al R. P. Romîne

Anul acesta întrecerile de lupte ale 
diferitelor campionate interne au fost 
mai disputate ca orieînd. Acest lucru 
es>te firesc deoarece sportul luptelor 

i a făcut însemnate progrese în ultima 
I vreme.

Una din secțiile de lupte care a în
registrat anul acesta numeroase suc
cese este aceea a Clubului sportiv 
„Steaua “. în campionatul republican 
pe .echipe a Reușit frumoasa perfor
manță de a se clasa pe locul III la 
egalitate de. 
Steagul roșu 
doua clasată, Dinamo București. în 
ultima etapă 
un rezultat remarcabil, învingînd for
mația campioană. Succesele din cam
pionatul pe echipe se datoresc în pri
mul rind puternicii formații de 
bere" care s-a și clasat pe locul I 
acestor întreceri. Din formația 
„clasice" desprindem aportul adus 
M. Cristea, I. Moca. N. Pavel 
T. Tarbă.

Cu prilejul campionatelor de lupte 
clasice seniori „duelul" dintre echi
pele fruntașe a continuat. De data 
aceasta Steaua a reușit frumoasa per
formantă de a cuceri locul I intr-un 
clasament neoficial. Luptătorii bucu
reșteni au cucerit titluri de 
prin Marin Cristea și Moca 
ocupat locul II la categoria 
prin Nicolae Pavel și la 
grea prin Tudor Tarbă. Otto Alexin 
și Petre Stroe s-au clasat pe locul IV 
la categoriile de 57 kg și respectiv 
78 kg, iar Simion Popescu s-a clasat 
pe locul V la categoria de 70 kg.

Ultima dintre întreceri, finala cam
pionatelor republicane de lupte libere 
seniori a confirmat intru totul așteptă
rile sportivilor de la Steaua. Ei au 
reușit să cucerească trei titluri de 
campioni republicani prin : Ion Vasite 
(57 kg), Alexandru Geantă (63 kg) și 
Paul Cîrciumaru (70 kg). Pe locul II 
la categoria de 78 kg s-a clasat Ca
rol Badea, iar la 63 kg Ștefan Isfache

Aceste frumoase succese se dato 
rose desigur seriozității cu care cei 
doi antrenori (prof. Gheorghe Șuteu 
și prof, 
echipa.

Merite
— sportivii,

puncte cu campioana, 
Brașov, și cu cea de-a

bucureștenii au reușit

Vascul

nu mai 
care au

„li- 
al 
de 
de
Si

campioni 
Iosif, au 
de 97 kg 
categoria

Popovici) pregătesc

mici au desigur și 
înregistrat în ultima

ACTIVITATEA LA ZI
s

sala 
oonipctițic dc 
Progresul44, 
înscris.
următoarele 
năloarea. Rapid, Metalul „23 August14, 
l.T.B. și Progresul.’ De asemenea, și-au 
anunțat participarea și membrii 
irului de antrenament.

0 Zilele acestea își va începe 
tatea o nouă secție de lupte pe 
asociația sportivă Construcția din 
rești. Membrii ei vor fi recrutați din 
elementele ce se vor afirma cu prilejul

Duminică dimineață, de la ora 10, 
Ciulești II va găzdui o interesantă 

lupte dotată cu „Cupa 
La această Întrecere s-an 

piuă in prezent, sportivi din 
asociații și cluburi : Sentă- 

Rapid, Metalul

.recentei Spartachiadc a 
<1 utere a an trena mentei or 
de un sportiv fruntaș al

FINALA JUNIORILOR
i și mîine, in sala Voința 
vor avea loc întrecerile finale ale 

de lupte libere-
Cen-

aitivi- 
lîngă 

lJucti-

Azi 
Iași ’ 
campionatelor R.P.R. 
juniori.

La această finală se înregistrează cel 
mai mare număr de participanți din în
treaga istorie a acestor campionate : 150 
de sportivi din 15 regiuni ale țării. 
Fără îndoială, că tinerii luptători vor 
oferi dispute dîrze și de un bun nivel 
tehnic.

Campionul balcanic Alex. Geantă 
(Steaua) în tricou negru, a avut de 
infrunlat adversari bine pregătiți dar 
cu toate acestea a cucerit titlul de cam
pion al țării. Jată-l în întîlnirea cu Alex. 
Radu (București).

Foto : P. Rontoșan

nivelului

calenda- 
pe anul

vreme o serioasă creștere a 
tehnic și tactic.

Aruncînd o privire asupra 
rului intern și internațional
1962 ne dăm seama că el este mai 
bogat și mai cuprinzător ca orieînd. 
De aceea credem că sportivii militari 
au datoria să se pregătească și mai 
bine ca pînă acum, să-și elimine unele 
lipsuri pe cane le mai au, pentru a 
putea înregistra noi succese în viito
rul an.

— b. —

Vintilă (1), iar Honved prin Torok (2), 
Boronkai (1), Lotz (2) și Pezsa (3).

In ultimul meci la floretă fete, Vic
toria a revenit clubului sportiv Steaua 
cu 11—5. Sportivii bucureșteni au avut 
în Geta Sachelarie o reprezentantă 
strălucită. Talentata noastră floretistă 
a terminat neînvinsă întîlnirea. Cu 
mult interes a fost urmărit asaltul 
Sachelarie—Gulacs, în care trăgătoa- 
rea de Ia Steaua a condus cu 2—0 și 
3—1. Gulacs, care a preluat, în conti
nuare, inițiativa a reușit însă să ega
leze. In final, Sachelarie s-a regăsit 
și a obținut clar tușa decisivă, prin- 
tr-un magistral contraatac pe pleca
rea redutabilei ei adversare. Sachelarie 
se revanșează astfel asupra lui Gu
lacs care o intrecuse, în toamnă, la 
Budapesta. Foarte bine s-a comportat 
și Lidia Grieb care a realizat 3 viț, 
terii. Tot 3 victorii putea realiza și 
Paula Lăzărescu — care a acționat cu 
multă dezinvoltură — 
cu Zabka nu i s-ar 
tușe perfect valabile... 
ținigt 2 victorii, la fel 
jan, trăgătoare impetuoasă, cu o ma
re vitalitate. Victoriile echipei Hon
ved au fost realizate de Gulacs (3), 
Erdelyi (1) și Zabka (1).

In acest fel, întîlnirea pe echipe 
dintre Steaua și Honved a luat sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate : _

Vineri au început întrecerile indi
viduale. Primă probă — cea de spa
dă. Iată clasamentul turneului finali 
1. Szaniszlo (Honved) 6 v (d.b.) j 
Marinescu (Steaua) 6 v (d.b.); 
Stelian (Steaua) 
(Steaua) 3 v; ! 
v; 6. Torok O.

v: 8.

dacă în asaltul 
fi anulat două 
Lăzărescu a ob- 
ca și Elena Be-

2-2.

5.

I 2. 
3.

5 v; 4. Ionescu 
Mona (Honved) 2 
(Honved) 2 v; 7. 
Lendvai (Honved)

a avut loc și întrecerea in- 
floretă bărbați. Clasamen-

Torok F. 2
2 v.

Tot vineri 
dividuală la
tul general al turneului final : 1. Mu- 
reșanu (Steaua) 6v. (d. b.); 2. Gyuricza 
(Honved) 6v. (d. b.); 3. Zilahi (Steaua) 
3v.; 4. Poenaru (Steaua) 3v.; 5. Nico- 
lae (Steaua) 3v.; 6. Kissmartoni (Hon- 
ved) 3v.; 7. Baranyai (Honved) 2v.; 
8. Drîmbă (Steaua) 2v.

tineretului. Con- 
va fi asigurată 
clubului Steaua.

Asalt de baraj pentru desemnarea cîȘtigăloruhu în proba individuală de spa
dă. Protagoniști — Marinescu și Szantszlo

JFoto ; P. Romoșan



Echipele Steagul roșu și Farul Constanța, 
învingătoare în partidele de joi

HOTE, ȘTIRI, REZULTATE

BRAȘOV 15 (prin telefon). — Din 
cauza frigului, Ia partida St. roșu — 
Mureșul Tg. Mureș 3—1 (2—1) au asis
tat doar cîteva sute de spectatori, care 
însă n-au avut de ce regreta. Jocul 
a fost frumos, de un bun nivel tehnic, 
dacă ținem seama de starea terenului 
(înghețat).

In prima parte a meciului echipele 
și-au împărțit perioadele de dominare, 
jocul fiind echilibrat. St. roșu însă a 
insistat mai mult la poartă, înscriind 
de două ori prin Năftănăilă (min. 22) 
și Fusulan (min. 40), după ce mu
reșenii deschiseseră scorul în min. 14 
prin Selymesi II, printr-un șut din 
voie. In schimb, în repriza a doua, 
inițiativa a aparținut gazdelor, care 
eu dominat majoritatea timpului, pu- 
nînd la încercare apărarea adversă și 
în special pe portarul Stroie. Dar, 
deși a presat, St. roșu n-a marcat de- 
cî*. tin singur gol prin Năftănăilă 
(min. 60), care a primit o pasă de la 
tânărul Ne cula. Mureșul a contraata
cat destul de periculos, însă n-a reu-

șit să modifice scorul. A 
condus foarte bine arbi
trul P. Sotir (Mediaș).

ST. ROȘU • Cemeanu 
(Ilajdu) — Ivăncescu, Za
haria, Nagy — Campo, 
Seredai — Hașoti (Bere- 
kmeri min. 70), Năftănă
ilă, Fusulan (Necula), 
Meszaros (Damian min. 
80), David.

MUREȘUL: Boros 
(Stroie) — Balaș, Nagy I 
(Vass), Vakarcs — Ordog, 
Tuszan — Selymesi II, 
Szaka.cs, Vegh, Nagy II 
(Siko), Hajdu.

C. GRUIA și P. DU
MITRESCU, corespon
denți.

CONSTANȚA 15 (prin 
telefon). După un joc de 
o bună factură tehnică, 
mai ales în prima repri
ză, Farul a întrecut cu 
2—1 (2—0) formația bucu- 
reșteană Progresul. Fot
baliștii constănțeni s-au mișcat bine 
pe teren și au avut o linie de mijlo
cași foarte activă, al cărei aport In

NÂFTÂNÂILĂ

PLECAREA ECHIPEI PETROLUL 
IN INDONEZIA Șl R. D. VIETNAM

Ieri dimineață, lotul echipei Petrolul 
a plecat pe calea aerului în turneu în 
Indonezia și R. D. Vietnam. Prima în- 
tîlnire va avea loc, cum se știe, la 19 
decembrie la Djakarta cu selecționata 
Indoneziei. Au făcut deplasarea, printre 
alții: Sfetcu, Fronea, Tabarcea, A. și 
D. Mun.teanu, Zaharia, Dridea I, Pa- 
honțu.

• In cadrul pregătirilor pentru apro
piatul turneu în Orientul apropiat, 
cliipa Steaua susține miine la ora
dim. pe terenul său de la Ghencea, un 
meci cu formația de tineret.

JOCURI DE SELECȚIE
JUNIORI

PENTRU

e-
11

DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A AMINAT 
PLECAREA IN TURNEU

Amănunte în legătură cu jocurile-retur de mîine
■Partidele de miine, în a doua lor 

ediție, organizate în cinstea zilei de 
30 Decembrie, stîrnesc un viu interes 
printre spectatori, maii ales că marea 
majoritate a echipelor vor folosi cele 
mai bune formații la ora actuală. 
Iată cîteva vești în legătură cu garni
turile care vor fi aliniate:

Iași: C.S.M.S.—Dinamo Bacău.
C.S.M.S. s FJorea—Scarlat, Moțoc, 

Dragomirescu—Popescu, Humă—Ma
tei, Alexandrescu, Voica, Danileț, Das- 
călu, Rezerve: Ursache, Demien, AM, 
Don.

DINAMO : Bucur (Ghiță)—Giosanu, 
Lazăr, Cincu—Rădulescu. Vătafu—So
nin, Avram, Panait, Gram, Nemeș, 
Pu-blik.

Timișoara: C.F.R.—Jiul Petroșeni
C.F.R.: Udrea—Petac, Feniaț, Apter 

•-'lai, Țigăniuc—Gergely, Ionescu, Fo- 
dor, Surdan, Manciu.

JIUL ; Gram—Romoșan, Tîlvescu, 
Gazan—C-rișan, Farcaș—Manea, Ciur- 
dărescu, Pavlovici, Gabor, Cio'rnoavă, 
Rezerve: Melinte, Ghibea, Franck.

Pitești: Dinamo—C.S.O. Craiova
DINAMO: Niculescu (Matache) — 

Vulpeanu, Barbu, Dumitrescu—Flo- 
rescu, Radu—Ghinea,. Corneanu, Lo
vin, Constantinescu, Butnaru.

C.S.O. Craiova: Urziceanu (Sugar) 
—Dumitrescu, Fîță, Geleriu—Bîtlan,
Deliu—Ganga, Constantinescu, 
Pană. Bîscă.

Cluj: Știința—C.S.O. Baia
ȘTIINȚA: Moguț—Mardan,

Costin—Kromely, Popescu—Ivansuc,
Petru Emil, Mateianu, Georgescu, 
Moldovan. Rezerve: Ringheanu, Mu
reșan, Constantin, Marcu și Gane sînt 
bolnavi.

C.S.O. Baia Mare: Vlad II—Ba
kos, Ujvari, Draga n—Nedelcu 
Vlad I—Sulyok, Nedelcu " ~
Scos, Palencsar. Trifu și 
sînt ■ accidentați.

Lupeni: Minerul—C.S.O.
Minerul își va alcătui formația din 

următorul lot: Mihalache și Sziklai— 
Stanciu, Coman, Dan ” 
Mihali—Cucu, Olteanu. 
ma, Szoke. Va încerca 
noi : pe Teica și Vlad.

Turda : Arieșul—lud. Sîrm. C.Turzii
AR1EȘUL: Arghișan—Pantea, Za- 

hain, Vădan—Pecșa, Onacă—Mărgi-

neanu, Băluțiu, Ursu. Dobrotă, Lupii. 
Rezerve: Mureșan, Balaș, Pîrvu.

IND. SiRMEI : Duca—Istrate, Ghio- 
reanu, Bendean—Raab, Cheta n—Co
pil UI, Copil II, Adam, Drăghici, Jak. 
Rezerve: Ciubuc, Vizitiu, Mureșan.

București: Rapid—Dinamo Galați
RAPID: Dungu—Teciu, Motroc, Mi

hai—Gherghina, Koszka—Kraus, Do- 
bre (Dulgheru), Leahevici, Georgescu, 
C. Ionescu.

acțiunile de atac ca și în cele de apă
rare, s-a făcut tot timpul simțit. Oas
peții l-au folosit pe Dinulescu ca inter 
retras și au contraatacat deseori pe
riculos pe partea dreaptă, unde Oaidă 
a jucat destul de bine.

In repriza îniîi Farul a avut mai 
mult timp inițiativa și a marcat în 
minutele 33 
sul a redus 
înainte de 
Voinea.

A arbitrat
iești, căruia î s-au aliniat următoarele 
echipe :

FARUL : Ghibănescu — Straton (Bu- 
zea), BRINZEI, FLORESCU - STAN- 
CU, PLEȘA — Moroianu, OLARU, Dat- 
cu (Mănescu), Bibere, Vasilescu.

PROGRESUL : MlNDRU -r Nedelcu, 
Caricaș, SOARE — Știrbei, Maior — 
OAIDA, Dinulescu (Protopopescu), 
VOINEA, Stoicescu, Marin.

L. BRUCKNER, coresp.

și 44 prin Olaru. Progre- 
handicapul cu un minut 
sfîrșitul meciului prin

satisfăcător P. Malița-Plo-

Anton,

Mare
Nacu,

i,
II, Toma, 
Vasilescu

Reșița

II — Mihăilă, 
Paraschiv, Si- 
două elemente

DINAMO: Adamache (Cîmpeanu)- 
Pralea, Hulea, Lupeș—Dogan, Oprea— 
Pătrașcu (Dudaș), I. Gheorghe, Da
raban, Matei, Voicu.

Celelalte meciuri sînt: Progresul Bucu
rești—Farul Constanța, Mureșul Tg. 
Mureș—Steagul roșu Brașov, Prahova 
Ploiești—Tractorul Brașov și Știința 
Gallați—C.S.M. Brăila. Toate jocurile 
vor începe la ora 14.

ARAD: U.T.A.-C.S.O. CRIȘANA
ORADEA

U.T.A.: Coman—Sziics, Băcuț, Neam- 
țu— Capaș, Mețcaș—Selymesi I, Sasu, 
Pop, Floruț Czako. Rezerve: Faur, 
Lenarth, Tîrlea.

C.S.O. CRIȘANA: Petriko-Toth II, 
Koszegi, Iacob-Nemet, Neșu—Arnocki, 
Szucs, Harsanyi, Pădureanu, Toth Iii- 
TIRGOVIȘTE : METALUL—POIANA 

CIMPINA
POIANA: Maieu—Postolache, Iones- 

cu, Banu—Nițulescu, Gogoașe-Cotei, 
Goran. lordache, Bălăceanu, Mungiu.

In al treilea meci in R.D.G.

Știința Timișoara la egalitate 
cu Lokomotive Stendal

Joi, la Stendal, Știința Timișoara a 
terminat la egalitate, 6—0, cu Loko
motive, din campionatul primei ca
tegorii din R.D.G. Timișorenii au lă
sat din nouă o impresie bună. Ei 
puteau cîștiga, dar au ratat prin Ma- 
nolache și Mițaru două ocazii clare 
de gol. Cei mai buni jucători ai e- 
chipei au fost Botescu și Jenei. (A- 
gerpres).

Practicați sporturile de iarnă 
în vacanțe ideale!

Agențiile și filialele organizează

TABERE 
pentru elevi 
și studenți 

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

*

Printr-o telegramă trimisă federa
ției noastre de fotbal,, clubul Fener
bahce din Istanbul a cerut amînapea 
meciului de mîine cu Dinamo Bucu
rești din cadrul Turneului balcanic. E- 
chipa turcă își motivează cererea prin 
lipsa de terenuri. Duminică sînt pro
gramate meciuri din campionatul Tur
ciei atît la Istanbul, cît și la Ankara, 
unde fusese programată, în ultimă in
stanță, partida cu Dinamo București. 
Ulterior, Fenerbahce va face propuneri 
de date pentru disputarea acestei în- 
tilniri.

In asemenea condițiuni, Dinamo 
București și-a amînat pentru săptămî- 
na viitoare plecarea în turneu. Pînă a- 
tunci, jucătorii dinamoviști își conti
nuă pregătirile, fie prin antrenamente 
obișnuite, fie prin jocuri (joi au jucat 
cu Electronica, iar mîine vor evolua 
Craiova).

INTILNIRI AMICALE

la

P.
a

• Tg. Ocna : Oituz — Ceahlăul 
Neamț 7—2 (2—2) ! Echipa gazdă 
jucat foarte bine și a reușit o victorie 
netă asupra unei formații de categoria 
B. Au marcat: Marcel 2, Bogdan 2, 
Ciucă 2 și Petrovici, respectiv Meder 
și Toma. (D. Tătaru, coresp.).

• Onești : Chimia — Dinamo Bacău 
1—3 (0—1). La meci au asistat 2000 
de spectatori. Au marcat: Gram : 2 și 
Panait pentru Dinamo, Radulescu — 
autogol — pentru Chimia. (A. Aromine- 
sei. coresp I.

Pentru a face o evidență 
valoroși, care activează fie _  ___ ,___
de juniori, fie în cele de seniori, fede
rația va întreprinde o serie de acțiuni 
de depistare a acestor elemente talenta
te. Această evidență este necesară pen
tru lărgirea lotului R.P.R., care anul 
viitor va fi angajat în cea mai impor
tantă competiție de juniori, Turneul
U. E.F.A., ce Va fl organizat în țara noa
stră. O primă acțiune va avea loc La 
București, unde U.C.F.s. oraș, prin co
misia orășenească de juniori, va organi
za mîine dimineață două jocuri de se
lecție, la care au fost convocați urmă
torii juniori :

F. Grozea, M. .Contardo, Gh. Vasilescu» 
C. Catra, N. Enache (Sirena), D. Ange- 
lescu (F.R.B.), M. Șerban. M. Toma 
(Vulcan), D. Ghețu, Viorel Nae (Gloria), 
N. Ștefan (Dîmbovița), I. Jianu (Utilai 
Chimic). F. Boblea (Triumf), D. Vărban 
(C.S. Școlar), I. Turturică (I.T.B.), R. 
Miron (Laminorul), Gh. Vasile, C. Man
ciu, N. Marin (Granitul), S. Marin (As
censorul), Gli. Oprea, i. Dinu. v. Ră
dulescu, C. Mateescu, Gh. Staicu, V. 
Cațaros (Rapid), ș. Ciuleanu, I. Surcea,
V. Macri (C.P.B.), Gh. Haladea, C. Pi-nu, 
C. Toma, P. Bir, C. Tudor, I. Pîrvu 
(Constructorul), T. Mușat (Știință). S. 
Helvei, I. Deleanu. Gh. Zaharia, Gh. Mi- 
hăilescu, E. Văleanu. F. Bolovan. R. Si
mitul (Steaua), I. Secășeanu. C. Coama, 
F. Chelu (Vestitorul). N. stanciu, v. Dia- 
conescu, V. Butar (S.S. Elevi II), C. Ca
zan, M. Rotaru (Confecția), M. Scurtu» 
F. Munteanu. I. Volcatrubov (Aprozar); 
N. Vidmichiu (Luxor). D. Ungur (Șă- 
geata), D. Ilie (Spic de Grîu), v. Mifia- 
lache, N. Fieraru, R. Teodorescu (Semă
nătoarea), V. Dobrică (I.C.A.B.), D. Flo- 
rescu (Flacăra roșie). Gh. Sîrbu (Ulei), 
I. Tatu (Bere Rahova) șl Gh. Lupu 
(I.C.S.I.M.).

Tntîlnirile vor avea loc de la ora 8.30 
dim. pe terenul VI din Parcul „23 Au
gust". Jucătorii se vor prezenta cu e- 
chipament complet. Antrenorii lotului 
sint : R. Catană (Steaua). I. Cuconeș 
(Flacăra roșie). P. Macri (Constructorul) 
șl V. Stănculescu (S.S. Elevi II).

a juntoriloi» 
în echipele

DELEGĂRI DE ARBITRI I
La cinci din meciurile de mîine au 

fost delegați următorii arbitri bucu- 
reșteni : Rapid București—Dinamo Ga
lați (C. Prelici, Gh. Vasilescu, Nicu 
Virgil); Progresul București — Farul 
Constanța (I. Chirițescu, Al. Ionescu, 
Gh. Lungii); Dinamo Pitești—C.S.O. 
Craiova (C. Sotir, V. Toma, St. La-, 
zăr); Metalul Tîrgoviște — Poiana 
Cîmpina (Gh Olteanu, Stelian Ene, 
St. Stanică); Prahova Ploiești — Trac* | 
torul Brașov (Gh. Bădulescu, A. Chi* 
rițescu, I. Petculescu).

Să folosim cît mai judicios și cu pricepere
perioada de tranziție

Dacă prima parte a turului catego
riei A s-a desfășurat la un nivel 
tehnic sub așteptări, acest fapt își 
găsește explicația numai în modul 
necorespunzător în care cele mai 
multe echipe au folosit perioada 
pregătitoare din timpul verii. Și cum 
ne găsim într-o perioadă de întreru-, 
pere a campionatului (care se - va 
relua la 18 martie 1962), este caziil 
să revenim asupra sarcinilor echi
pelor în ceea ce privește activitatea 
lor în timpul iernii și în primul rînd 
în perioada de tranziție care se în
tinde pînă la 7 ianuarie.

De ce ne referim în mod special 
la această perioadă și de ce chiar 
federația a atras atenția echipelor 
printr-un material metodic de îndru
mare, care a fost trimis tuturor clu
burilor și asociațiilor cu echipe in 
categoria A, B și tineret, precum și 
comisiilor locale de fotbal și meto- 
diștilor regionali pentru fotbal ?

Pentru că, in timpul verii, tocmai in 
perioada corespunzătoare s-au făcut 
greșeli grave care au dăunat pre
gătirii jucătorilor. Au fost echipe 
care au întrerupt timp destul de în
delungat și total activitatea. Unele 
(de pildă Dinamo Bacău, Steaua etc.) 
au îngăduit ca jucătorii lor să intre 
intr-un repaus complet, ceea ce a de
terminat reluarea tirzie a pregătiri
lor și, implicit, începerea campiona
tului în condițiuni de formă cu totul 
nesatisfăcătoare. Faptul a avut un 
efect negativ direct asupra calității 
multor jocuri și a nivelului tehnic 
general al campionatului, mai ales 
în primele sale 6—7 etape.

Or, acest lucru trebuie evitat a- 
cum.

In condițiile unei exigențe sporite 
pentru realizarea unui fotbal de ca
litate, metodica modernă de antrena
ment pretinde o activitate în tot tim
pul anului. Este știut faptul că atunci 
cînd jucătorii sînt lăsați într-un con
cediu total, mai ales pe o perioadă 
mai lungă, viitoarea activitate de

pregătire va începe întotdeauna de la 
un nivel scăzut, iar obținerea formei 
sportive se va face greu și fără pers
pectiva unor rezultate superioare. A- 
ceasta nu înseamnă însă că organi
zarea odihnei active în această pe
rioadă nu-i importantă. Dimpotrivă. 
Problema înlăturării oboselii neuro- 
musculare și a refacerii organismu
lui solicitat in timpul sezonului de 
toamnă trebuie rezolvată în cadrul 
unei odihne active bine organizate.

Pentru antrenori trebuie să fie lim
pede că ridicarea calității fotbalului 
nostru nu se poate face decît pe baza 
creșterii 
cătorilor, 
nicii și 
zice. Și 
numai prin 
muncă de instruire continuă. De aceea, 
antrenorii trebuie să folosească și 
perioadele de întrerupere a campio
natului ca etape de muncă în vede
rea perfecționării tehnicii, a dezvol
tării pregătirii fizice și a formării de 
noi deprinderi motrice. Dacă în tre
cut se punea accentul doar pe îmbu
nătățirea pregătirii fizice, acum an
trenorii trebuie să desfășoare o mun
că complexă, cu scopul de a ridica 
permanent valoarea jucătorilor și, 
deci, calitatea jocului echipelor.

Așadar, în intervalul dintre tur și 
retur, echipele au datoria să-și con
tinue activitatea prin odiltnă activă 
bine organizată, in care efortul este 
redus ca intensitate, iar scopul este 
menținerea la un nivel ridicat a rea
lizărilor din cursul sezonului de toam
nă, pentru ca începerea perioadei pre
gătitoare să se facă de la un grad 
de antrenament accesibil.

★
Se cunosc sarcinile de bază ale 

perioadei de tranziție: reducerea efor
tului ca intensitate și asigurarea o- 
dihnei active. De fapt, este vorba de 
o trecere de la volumul mare de mun
că din timpul campionatului la antre
namente reduse ca număr (3, apoi 2

permanente a măiestriei ju
pe baza îmbunătățirii teh- 

a dezvoltării calităților fi- 
acest lucru se poate obține 

antrenament, printr-o

săptămînal), durată și intensitate, de 
la meciuri oficiale — care au solici
tat din plin jucătorii — la jocuri j- 
micale. O primă parte — ca să spu
nem așa — a perioadei de tranziție 
(26 noiembrie — 17 decembrie) desti
nată mai mult întîlnirilor amicale, 
este pe punctul de a se încheia. Ur
mează perioada 17 decembrie — 7 ia
nuarie, în cursul căreia echipele vor 
renunța la jocuri și vor folosi tere
nul sau sala (în funcție de starea 
timpului) pentru o activitate cit mai 
variată, însă cu respectarea sarcini
lor perioadei de tranziție. Mijloacele 
pentru îndeplinirea acestor sarcini 
sînt cunoscute de antrenori, din ma
terialul îndrumător care lc-a fost di
fuzat de federație ca exemplificare 
sau cel mult ca orientare, pentru că I 
ei dispun de un suficient bagaj de
cunoștințe în materie pentru a-și duce 
la bun sfîrșit această muncă de răs
pundere. Socotim însă că e bine să 
subliniem că antrenorii trebuie să 
asigure multă varietate antrenamen
telor și o participare conștientă din 
partea jucătorilor, să păstreze perma
nent legătura cu medicii sportivi, să 
impună 
cadrul 
de altă 
bal și 
ria de
tr-un mod mai activ și cu mai mult 
simț de răspundere, veghind la apli
carea măsurilor federației referitoare 
la această perioadă, controlînd și îi 
drumînd munca 
țiile de fotbal.

Perioada de 
mod judicios și 
să creeze premisele desfășurării unei 
munci rodnice in perioada pregăti
toare și a unui retur de nivel tehnic 
ridicat.

seriozitate și disciplină în 
lecțiilor de antrenament. Pe 
parte, comisiile locale de fot- 
metodiștii regionali au dato- 
a-și exercita atribuțiile în-

-a?£J 
ijR 

de instruire în sec-, I

tranziție, folosită îrt 
cu pricepere, trebuie
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MECIUL MASCULIN
ȘTIINȚA CLUJ — RAPID BUCUREȘTI 

ÎN FRUNTEA PROGRAMULUI 
ULTIMEI ETAPE A TURULUI

Iată-ne înaintea ultimei etape a tu
rului campionatelor republicane. în
cheierea stagiunii voleibalistice este 
marcată de cîteva partide așteptate 
cu mult interes. In primul rînd, este 
vorba de meciul masculin Știința Cluj
- Rapid București, o partidă cu fru
moasă tradiție în voleiul nostru. Se 
întilnesc două echipe cu stiluri de 
joc total deosebite: pe de o parte, 
formația studențească, anul acesta 
mult întinerită, se bazează pe elanul 
jucătorilor, în timp ce feroviarii au 
o echipă tehnică, cu experiența par
tidelor grele. Sîntem siguri că cluje
nii vor vedea un meci frumos. Intere
santă se anunță și întîlnirea mascu
lină din Capitală dintre Dinamo și 
Știința Timișoara.

In campionatul feminin se distinge 
derbiul clujean, dintre formațiile Ști
ința și C.S.M., partida de la Craiova 
(C.S.O. — Farul Constanța) ca și me
ciul Combinatul Poligrafic București
— Rapid.

1 1 ' *J

Cei mai buni 10 atleți ai țării în 1961
săritură în lungime TRIPLU SALT

bază din meciul C.S.M. Sibiu —• Sănătatea București (3—1). La blocaj 
jucătoarele de la Sănătatea. .

Foto: C. Lupuțiu-Sibiu

7,46* (2) Sorin loan (Steaua Buc.)
7,43** (1) Mihail Calnicov (Dinamo)
7,37 (1) Valeriu Jurcă (Știința Buc.)
7,34 (1) Nicolae popovschi (Știința Buc.)
7,21 (4) Dinu Drăgan (Corvinul Huned.)
7,06 (2) Ton Leu (Știința Buc.)
7,06 (1) Șerban Ciochină (Știința Buc.)
7,04 (3) Adrian Samungi (Steaua Buc.)
7,04 (6) Rudolf Licker (ITB)
6,93 (1) Mircea Axente

CONCURSURI... REZULTATE...
GALAȚI — Clubul sportiv orășenesc 

• organizat recent un concurs la care 
au particaipat peste 60 de elevi și e- 
leve din localitate. Citeva rezultate: 
BĂIEȚI: 60 m: I. Schwartz (1949 ) 9,2; 
80 m: C. Bădăluță (1914) 9,6; 300 m: 
L. Stamate (1946) 45,9; greutate (5 
kg): Al. Marin (1946) 13,19; FETE: 
300 m: Ana Balanciuc (1947 ) 51,0; 
60 m: M. Panaite (1948) 8,4. (I. MU- 
ȘAT — coresp.).

ONEȘTI. în sala de gimnastică a 
școlii de 7 ani a avut loc un concurs 
de sărituri pentru copii. BĂIEȚI: lun
gime: M. Sandu 3,31; înălțime: Gh. 
Balaș 1.20: FETE: lungime: M. Varo- 
paev 3,32; înălțime: N. Nuravinschi 
1,23; JUNIORI CAT. II: M. Suciu - 
3,63 m la lungime și 1,35 m la înăl
țime. (A AROMINESEI — coresp.).

De la I. C. F.
Luni, începind de la ora 18, lec

toratul I.C.F. va prezenta în sala 
de festivități a institutului, în ca
drul ciclului de referate „Ce pot 
afla sportivii din examinarea sis
temului lor nervos, neuro-muscu- 
lar și umoral", expuneri din ma
terialele Conferinței medico-spor
tive ținute de prof. dr. FI. C. Ui
meam:, dr. Al. Partheniu, ing. M. 
Demetrescu, antrenor N. Petrescu, 
biochimist Gh. Haralambie și a- 
sist. dr. Simona Sendel.

Dublu interviu despre turneul echipelor 
Progresul București în U. R. S. S.

în a doua jumătate a lunii noiembrie, 
echipele masculine și feminine de volei 
ale clubului Progresul București au 
efectuat un turneu în U.R.S.S., răspun- 
zînd invitației asociației sportive Spar
tak. După cum se știe, formațiile bucu- 
reștene au evoluat în orașele Gomei, 
Leningrad și Irkuțk. în dorința de a 
prezenta cititorilor noștri cîteva amă
nunte privind acest turneu, ne-am a- 
dresat antrenorilor celor două formații.

Primul ne-a răspuns tov. Eugen Scar- 
lat, antrenorul echipei feminine: „Au 
făcut deplasarea următoarele jucătoare: 
Rodica Preja, Anca Clalci, Eugenia Țur- 
caș, Cornelia Hașiu, Maria Teodoresc'i, 
Denisa Dimitriu, Constanța Hăpăianu, 
Magdalena Bentz, Dorina Barbu, Ceci
lia Capcalo, Antoaneta Maricuța și Ilea
na Florea. O echipă — deci — in 
care se îmbina experiența unor jucătoare, 
cu dorința de afirmare manifestată de 
altele. Cu toate acestea, am pierdut 
toate cele trei, meciuri: 1—3, la Gomei 
cu Spartak Minsk, 0—3 la Leningrad 
cu Spartak și 0—3 la Irkuțk cu Spartak. 
Cea mai bună mi s-a părut formaț'a

15,93* (1) Sorin Ioan (Steaua Buc.)
15,48 (1) șerban Ciochină (Știința Buc.)
15,29 (1) Mircea Stein (Știința Buc.)
15,12 (6) Nicolae Mărășescu (Steaua Buc.)
15,11 (1) Octavian Viscopoleanu (Rapid 

Buc.)
14,97 (3) Adrian Ionescu (Dinamo)
14,68 (1) Dan Vlădescu (Metalul Buc.)
14,56 (4) Nicolae Ionel (FI. roșie Buc.) 
14,50 (2) Remus Lăcătușu (CSMS Iași)
14,46 (1) Dorin Voinea (Steaua Buc.)

SARITURA IN ÎNĂLȚIME
2,067* (1) Cornel Porumb (Știința Cluj) 
2,04 (1) Constantin Dumitrescu (Șt. Buc.) 
2,00 (1) Eugen ©ucu (Progresul buc.) 
1,96 (1) Alexandru Merică (CSMS Iași) 
1,93 (1) Alexandru Spiridon (Șc. sp.

UCFS Giurgiu)
1.91  (2) Grigore Marinescu (Știința Buc.)
1,90 (1) Viorei Păltineanu (Steaua Buc.)
1,90 (2) Constantin Semen (CSS Buc.)
1.90 (1) Adrian Trifu (CSS Buc.)
1,88 (2) Adrian Ionescu (Dinamo)

săritură cu prăjină

4,31 (1) Dumitru Gîrleanu (Progr. Buc.)
4,30** (5)Petre Astafei (CSS Buc.)
4,24 (2) Afanasle Savin (CSS Buc.)
4,20 (2) Zoltan Szabo (Știința Buc.)
4,10 (5) Metodii Trandafilov (Dinamo)
4,05 (2) Gh. Constantin (Metalul Buc.)
4,00 (5) Eugen Simionescu (CSS Buc.)
4,00 (3) Silviu Cristescu (Progr. Buc.)
3,95 (4) Victor Cincă (Știința Buc.)
3.90 (1) Simion Blaga (Dinamo)

* = record republican
** = record republican de juniori

MNHST

„Clipa 30 DT(E!iBRIE“
Duminică se desfășoară in Capi

tală un concurs dotat cu „Cupa 30 
Decembrie". întrecerile vor avea loc 
dimineața, începînd de la ora 9 în 
sala Crețulescu (echipele feminine) și 
după amiază de la ora 16 în sala In
stitutului de cultură fizică (echipele 
masculine). La această competiție vor 
participa formațiile feminine Dinamo, 
Clubul sportiv școlar, Flacăra roșie 
și I.T.B., precum și cele masculine 
Dinamo, Clubul sportiv școlar, Fla
căra roșie, Metalul, M.T.T.C. și i.T.B. 

din Irkuțk, alcătuită din voleibaliste ta
lentate și bine pregătite, multe dintre 
ele cunoscute de publicul bucureșten 
în fața căruia au jucat cu cîteva săp- 
tămîni în urmă, în selecționata R S F.S. 
Ruse. Ne-am bucurat peste tot de o 
ospitalitate deosebită, am cunoscut locu’i 
și oameni noi. Fără îndoială, ca antre
nor, evoluția echipei mele nu m-a mul
țumit. Va trebui ca să muncim și mai 
mult de aci în colo pentru a ne pregăti 
cît mai binc“.

A urmat apoi la... cuvînt antrenorul 
echipei masculine Progresul București, 
Nicolae Sotir: „în general, sînt mul
țumit de rezultatele obținute de Progre
sul în acest turneu: două victorii (3—1 
la Gomei cu selecționata sindicatelor 
din R.S.S. Bielorusă și 3—0 la Irkuțk 
cu Spartak) și o înfringere la mare 
luptă la Leningrad: 2—3 cu Spartak. 
In general, echipa (alcătuită din: Mi- 
culescu, Cherebețiu, Ganciu, Pădurețu, 
Chezan, Câni, Ghertinișan, Pelin, Pen- 
țac, C. Nicolau, Ardelea și Urea) a 
practicat un joc care și-a atras simpatia 
spectatorilor și atenția presei. Un amă
nunt : la Irkuțk, Pădurețu a jucat foarte 
bine și a primit un premiu special dm 
partea organizatorilor. Și încă un amă
nunt, tot de la Irkuțk : au existat peste 
6.000 de cereri de bilete peste capac - 
tatea sălii de joc, și atunci s-a hotărît 
ca ambele meciuri să fie televizate. Cum 
am spus, sînt mulțumit de rezultatele 
băieților. Dar, în afară de jocuri, am 
avut prilejul să vizităm muzeul Ermitaj 
și Palatul de iarnă la Leningrad, Krem
linul și un spectacol la Balșoi Teatr la 
Moscova, muzeul regional al Siberiei ră
săritene din Irkuțk ca și barajul de pe 
fluviul Angara, acolo unde oamenii so
vietici construiesc o uriașă hidrocen
trală. Revenind la volei, trebuie să spun 
că acest turneu m-a ajutat foarte mult 
în pregătirea echipei în vederea primelor 
jocuri din cadrul „Cupei campionilor 
europeni “.

Am încheiat acest dublu interviu urînd 
celor doi antrenori succes deplin în pre
gătirea echipelor lor. I

— m. t. —

4 șanse pentru fiecare varianta 
depusa la concursul special PRONOSPORT de miine
♦ Duminică se desfășoară ultimul con

curs sj>ecial Pronosport al anului. Bule
tinele (formularele) pentru acest concurs 
sînt gratuite și se distribuie prin agen
țiile Loto-Pronosport.

♦ Fiecare variantă depusă pentru con
cursul special Pronosport de mîine are 
cite patru șanse de ciștig :

— premii în bani pentru rezultatele 
meciurilor (12. 11 sau io rezultate).

— premii în bani pentru pronosticurile 
extrase din urnă (12. 11, 10 sau 9 rezul
tate).

— premii suplimentare în obiecte, pe 
baza cupoanelor numerotate.

— premii cumulate.
♦ La acest concurs special se acordă 

suplimentar un autoturism Moskvici, mo
tociclete, biciclete, televizoare si alte pre
mii în valoare de 150.000 lei.

♦ Extragerea din urnă a pronosticurilor 
va avea loc mîine după amiază, pe sta
dionul Dinamo din București, în pauza 
meciului Progresul — Farul.

♦ Deoarece meciul i Fenerbahce Istan
bul - Dinamo București (Turneul bal ca 
nic) a fost amînat, conform regulamen
tului, toate variantele depuse vor primi 
rezultatul exact la acest meci, ia rezul
tatele de pe teren. La extragerea din 
urnă se va extrage însă pronostic Ia a- 
cest meci. De aceea este indicat, pentru 
mărirea șanselor de ciștig la extragerea 
din urnă, ca participanții să depună va
riante cu semne diferite la acest meci 
(o variantă c« 1* una cu X si alta cu 2).

♦ Un punct de atracție foarte impor
tant este si acela că în urma omologării 
buletinelor depuse la concursul Pronosport Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Asifizi $i inline la bazinul floreasca

ETAPA A II-a A CAMPIONATULUI DE HALĂ
Astă-seară (de la ora 19,30) și mîine 

dimineață (de la ora 9,30) amatorii în
trecerilor de natație din Capitală se vor 
îndrepta din nou spre piscina acope
rită de la P'lorcasca, unde se desfășoară 
cea de a doua etapă a campionatului 
de hală al orașului București.

Această competiție, rezervată junio
rilor și copiilor, adună la start pe tine
rele elemente ale natației bucureștene, 
înotători și săritori de pe trambulină, 
cu reale perspective de progres.

în prima zi a concursului, în proba 
de 200 m bras junioare va evolua va
loroasa înotătoare dinamovistă Sanda 
Iordan, alături de talentata Zoe Rezni- 
cenko. Cu viu interes va fi urmărită și 
proba de 400 m liber junioare cat. a 
11-a, în care se vor întîlni și protago
nistele cursei Cristina Balaban (Dina
mo) și Anca Troliani (Clubul sportiv 
școlar). Dar iată mai bine programul 
întreg al celor două zile de concurs. 
Astăzi: 200 m bras juniori cat. I, 200 
m bras junioare cat. I, 400 m liber ju
niori cat. a II-a, 400 m liber junioare 
cat. a II-a, 66 m fluture băieți, 66 m 
fluture fete, 33 m spate băieți, 33 m 
spate fete, 4x100 m mixt juniori cat. 
a II-a, 4x100 m mixt junioare cat. a 
II-a. MÎINE: 400 m liber juniori cat. 
I, 400 m liber junioare cat. I, 66 m 
liber băieți, 66 m liber fete, 33 m fiu- 
ture băieți, 33 m fluture fete, 100 m

AZI Șl MIINE, PE TERENURI Șl IN SĂLI
S IM BATA

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 19,30: întreceri în cadrul etapei 
a II-a a campionatului de hală.

VOLEI : sala Dinamo, de la ora 17: 
I.F.A. — Metalul (f) și C.P.B. — Ra
pid (f)-

SCRIMA : sala Casei Centrale a Ar
matei, de la ora 16: turneul individual 
(floretă fete) din cadrul meciului Steaua 
București — Honved Budapesta.

BASCHET: sala Dinamo, ora 19,30, 
I.C.F. — I.T.B. (campionatul republi
can feminin).

DUMINICA
NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 

ora 9,30: întreceri în cadrul etapei a 
II-a a campionatului de hală.

GIMNASTICA: sala Crețulescu, de 
la ora 9 și sala I.C.F., de la ora 16 : 
concurs dotat cu „Cupa 30 Decembrie"

FOTBAL: stadionul Giulești, ora 14: 
Rapid — Dinamo Galați; stadionul Di
namo, ora 14: Progresul — Farul Con
stanța.

din 10 decembrie a.c., s-a reportat pen
tru concursul special suma de 51.454 lei.

♦ Pentru cei care nu au jucat încă Ia 
Pronosport amintim că agențiile Loto- 
Pronosport ie țin la dispoziție buletine 
gata completate.

♦ Reamintim programul concursului 
special Pronosport de mîine si dăm o 
schemă care poate fi jucată pe sistem 
redus

I. Fenerbahce Istanbul — Dinamo 
București (turneu balcanic) 2

II. Progresul București — Farul 
Constanța 1 2

III. Rapid București - Dinamo
Galati 1

IV. Știința Cluj - C.S.O. Baia Mare 1
V. C.F.R. Timișoara — Jiul Petroșeni 1 X

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 51 din 10 DEC 1961

VI. Dinam-o Pitești — C.S.O.
Craiova 1 X

VII. C.S.M.S. Iași — Dinamo
Bacău 1 X 2

VIII. Mureșul Tg. Mureș - Steagul
roșu 2

IX. Metalul Tîrgoviște — Poiana
Cîmpina 1 X 2

X. Minerul Lupeni - C.S.O. Re-
șita 1 X 2

XI. U.T.A. — C.S.M. Crișana 1 X
XII. Arieșul Turda — Industria

Sîrmei C.T. 1 X 2

7.30 variante cu 11 rezultate a 7.463 
lei fiecare.

156.30 variante cu 10 rezultate a 
522 lei fiecare.

Zoe Reznicenko, o tinără speranță a 
natației noastre. O veți putea vedea 
evoluînd în concursul care se desfă
șoară azi și mîine în piscina de la 
Floreasca.
bras juniori cat. a II-a, 100 m bras ju
nioare cat. a II-a, 100 m spate ju
niori cat. I, 100 m spate junioare cat. 
I, 4x66 m mixt băieți, 4x66 m mixt fete 
și sărituri de pe trambulină cu coefi
cient liber ales.

VOLEI: sala Dinamo, de la ora 8: 
Progresul — C.S.M. Cluj (m), Dinamo 
— C.S.M.S. Iași (f), Dinamo — Știința 
Timișoara (mj; Sala Giulești, de la 
ora 9,30: Progresul — C.S.M. Sibiu (f). 
Flacăra roșie — C.S.O. Craiova (m).

HANDBAL: sala Dinamo, de la ora 
15, meciuri în cadrul „Cupei de iarnă".

SCRIMA : sala Casei Centrale a Ar
matei de la ora 10: turneul individual 
de sabie din cadrul meciului Steaua 
București — Honved Budapesta.

BASCHET : sala Giulești, ora 8, Ra
pid — Agronomia Iași (campionatul 
republican feminin).

IN ȚARA
VOLEI: campionatul feminin: Cluj: 

Știința — C.S.M. Cluj; Brașov: Olim
pia — Voința M Ciuc; Timișoara: 
C.F.R. — Sănătatea Buc.; Craiova : 
C.S.O. — Farul C-ța; campionatul 
masculin: Cluj: Știința — Rapid Buc.; 
Petroșeni Știința — Steaua Buc.; Ga
lați: Știința — Petrolul Ploiești; lași: 
C.S.M.S. — Dinamo Orașul Dr. Petru 
Groza ; Constanța: Farul — Tractorul 
Brașov.

Premii din urnă
5,40 variante cu 11 rezultate a 2.242 

lei fiecare.
44,50 variante cu 10 rezultate a 408 

lei fiecare.
332,20 variante cu 9 rezultate a 72 

lei fiecare. •
Report 51 454 lei (45.401 la pre

miile obișnuite și 6.053 lei la premiile 
prin tragere din urnă).

PRONOEXPRESS
In numărul trecut am nublicat premiile 

concursului special Pronoexpres, de la 
toate categoriile.

Dăm mai jos lista celor 10 ciștigători 
de Ia cat. n (obiecte) la concursul spe
cial Pronoexpres din 6 decembrie cărora 
în urma tragerii din urnă care a avut 
loc miercuri în orașul Cluj, le revine cite 
un premiu de 10.000 lei :

Antonovici Varton — Tg. Ocna; Ganea 
Gabriel — Onești; Ștelănescu Marin — 
București; Belgyasch Imre — Timișoara; 
Kazinski Francisc - Timișoara ; Listbiau 
Erne — SI. Gheorghe ; Băciou Elena — 
București; Poca Dumitru - București; 
Frideric Carol Maria — Cluj; Blumenthal 
Marla—Dorohoi.

Celorlalți 13 cîștigători le revine cîte 
un premiu de 2500 lei.



Se întrec... mușchetarii

Vechi cunoștințe...

Fiecare păstrează proas
păt în amintire romantis
mul copilăriei petrecute în 
tovărășia lui Jules Verne, 
Daniel de Foe sau Alexan
dre Dumas. Ni s-au înti
părit pentru totdeauna în 
memorie minunății lor eroi, 
lată-i, de pildă, pe mușche
tari. Bravii Athos, Port
hos, Aramis, generosul gas- 
con d’Artagnan. Ne-am îm
prietenit cu ei în paginile 
cărților, i-am admirat pe 
ecrane.

Recent, seri merii asocia
ției sportive Bannik Praga 
s-au gîndit să facă o sur
priză copiilor, dînd viață 
eroilor lui Dumas, Pro
fesorul Jan Cemogorski « 
scris scenariul care cuprin
de mai multe scene din ro-

mânui „Cei trei mușche
tari . Spadasinii au fost 
aleși din rîndul celor mai 
buni -scrim eri ai asocia 
ției.

Desigur, n-a fost ușor. 
Sportivii au făcut antre
namente speciale pentru a 
putea evolua în costume 
de epocă și, mai ales, — 
foarte important pentru un 
scrimer — să lupte fără 
mască. Dar, regia perfectă 
a făcut ca totul să se des
fășoare „după carte®. Au 
aplaudat eu căldură nu 
numai copiii, ci și vîrstni- 
cii, pe care acest spec
tacol original și interesant, 
i-a întors o clipă în anii 
plini de farmec ai copi
lă riei...

Maestrul sovietic Leonid 
Stein apare pentru prima 
oară la București pe tabe
la unui turneu internațio
nal. Un debut care — peste 
48 de ore — se va trans
forma probabil în victorie. 
Des igur, nici o surpriză 1 
Viitorul participant la .in
terzonal", a, demonstrat și 
în acest turneu 
clas? mondiala.

Pentru prima 
Romîni.ș, maestru] 
întîlnit totuși în 
o veche cunoștință
Pe Victor Ciorîlîea. Poate 
''.’t au jucat împreună in
tr-un concurs ? Nu. Deși

că are

oară Îti 
Stein a 

Capitală 
șajiistă.

Wilma Rudolph 
și soțul ei...
Renumita atletă de cu

loare Wilma Rudolph, cîș- 
tigătoare a trei medalii -de 
aur Ia Jocurile Olimpice 
de la Roma, s-a căsătorit 
recent cu un coleg de fa
cultate, de sport Și ' de:.', 
probă. sprinterul Wiliam 
Ward. Reproducem din 
rul L’Unita fotografia 
făți^îiid această nouă 

“'rtirlle de sportivi, fără 
doială cea mai... rapidă
lume.,. 11,2 pe suta de me
tri ale Wilrriei și 10,3 ale 
lui Wiliam dovedesc din 
plin aceasta..

zi a* 
tn- 
fa
in
ei in

au stat adesea îmnreună 
la 'abia de șah...

în anul 1956, la marele 
turneu international de Îs 
Moscova, organizat în me
moria lui A. 
campionul țării 
numărat printre 
ți. Iar Leonid
atunci elev, era la con-

A. Alehin, 
nostre s-a 
participan-
Stein, pe

L STEIN

—■ Cum v.l simțeați ta 
rolul de demonstrant ? — 
l-am întrebat pe liderul tur
neului de la București.

— Am învălat mult — 
spune Stein. — Cîteodată 
insă regretam că pot doar 
să înregistrez mutările ma
eștrilor. Mi s-a fntimplat 
să am idei de Ctștig, unde 
alții vedeau doar remiză...

Leonid Stein a avut de 
atunci prilejul de a de
monstra în propriile par
tide aceste idei. în timp 
ce acum alții — viitori 
campioni și ei ? — le efec
tuează pe marile panouri 
de .pe scenă.

V. V.

postii MBGHZIN* posîa magazin «postii mwcbzin

(Gherman Titov, cosmonautul nr. 2 al Uni.tn'i v
Sovietice, a fost oaspete de onoare ăl jucătorilor 1 
de badmington din Moscova. Un moment solemn: I 
Titov luminează o cupă ci ști gaterului turneului. *

„Zîna gheții

curs, dar ca... dcmonstr»nl. 
Viitorul maestru reprodu
cea deocamdată pe marea 
tablă, mutările altora. S-a 
întîmplat — de cîteVa ori 
— să demonstreze parti
dele pe care le pica Victor 
Cioclltea.

DAN DANIL, SIBIU. -
1) Emanoii Hașoti, aripa 
dreaptă a echipei Steagul 
roșu, are 29 de ani. I-a 
împlinit în septembrie. A 
jucat pentru prima, oară 
în echipa națională în no
iembrie 1959. în meciul cu 
reprezentativa R. P. Bul
garia din cadrul prelimina
riilor turneului olimpic. Li
nia de atac a avut atunci 
următoarea alcătuire : Ha- 
șOti, Constantin, Dridea, 
Dinulescu, Tătaru. Fotba
liștii noștri au eîștigat în- 
tîlnirea cu 1-0, prin golul 
înscris de Constantin în 
min. 80. pînă acum, Hașoti 
are 4 selecționări în prima 
reprezentativă a țării. —
2) încă n-ați învățat... pe 
dinafară echipa care a în
vins, în 1956, la Belgrad, 
cu 1—0, naționala Iugosla
viei ? Poftim, o publicăm 
încă o dată ; Voinescu (To- 
mai - Zavoda II, Apolzan, 
Szokd — Onisie, Bone — 
Cacoveanu, Zavoda I, A- 
lexandreseu (Constantin), 
Georgescu, Tătaru (Alexan- 
drescu).

are 63.523 locuri numero
tate. La marile meciuri in
ternaționale, cînd nu rămî- 
ne loc liber nici pe scări 
si nici pe... stîlpii din jur, 
asistența se ridică la circa 
80.000 de spectatori. - 2) 
Echipa de fotbal Vagonul 
din Arad (AMEFA) a jucat 
mulți ani în „A“.

...numărul săritorilor tn 
înălțime din U.R.S-S - care 
au trecut ștacheta ridicată 
la peste 2 m, a 'atins cifra 
de 54 ? Ultimul care a sărit 
peste 2 m înălțime este 
atletul gruzin Eldar Rusta- 
nov (2,01 m ), un tînăr 
care nu a împlinit încă 
vîrsta de 20 de ani.

...echipa de fotbal a 
bului F.G. Sao Paulo 
Brazilia a renunțat la 
viciile antrenorului
Flavio Costa ? Antrenorul 
concediat nu e alarmat 
prea mult, deoarece mai 
are o meserie : e... general 
în armata braziliană.

...luptătorii din Suedia 
și Finlanda se întrec de 
ani de zile intr-o competi
ție inter-țări după „reguli11 
originale ? La fiecare ca
tegorie de greutate con
curează cîte doi sportivi. 
Ultima tntflnire a avut loc

Știați că...

clu- 
din 
ser- 
săti

snplenuna trecută și s-a 
terminal nedecis 16—16. 
Ca arbitru neutru a func
ționat sovieticul Strentiev

...Miroslav Bartusek ini-: 
plinește 40 de ani și este 
cel mai vîrstnic jucător 
de polo din R. 8. Ceho
slovacă ? El joacă polo 
de la vîrsta de 15 ani. 
De altfel, pe atunci, nu 
se făcea distincție între 
înotători și Jucătorii de 
polo. Cine înota bine, 
juca de cele mai multe 
ori și polo. Și, între anii 
1945—1951, Bartusek a 
fost deținătorul recordu
rilor cehoslovace la pro
bele de craul de la 200 
m pînă la 1.500 m.

...dintre cei mai butii 
16 luptători de judo din

GHEORGHE MAZÎLC : 
BUCUREȘTI - 1) Cite va
riante not exista la sah? 
Milioane I Dar dacă dv. 
Cunoașteți temeinic 10—15, 
tot e ceva t. - 2> Intr-ade
văr, Dinamo Pitești a avut 
o ascensiune frumoasă : de 
Ia juniori - echipa a fost 
alcătuită în marea ei majo
ritate din iuniori de Ia Di
namo București — in „A" 1 
Ne întrebați — atît dv. cit 
Si tov. Alexandru Matrozi 
din Pitești — ce părere 
avem : va da ta primăvară 
altei echipe lanterna 1 Dar 
credeți că vrea cineva s-o 
Ia 1 Totuși, asa cum a ju
cat spre sfîrșltul turului, 
Dinamo Pitești dă speranțe 
susținătorilor el.

CRISTIAN POPOVICI, 
GALATI. - O Stadionul 
„23 August" din Capitală

ION DAVID. TURDA. -
1) Antrenorul de volei Gh. 
Petrescu s-a retras din ac
tivitatea sportivă, consa-

: crîndu-se exclusiv profe
siei sale (e inginer). — 2) 
Ce] mai tînăr dintre cei 3 
jucători de la C.C.A. care 
au renunțat la activitatea 
competițională este Tiberiu 
Bone. N-are decît 32 de 
ani. Alexandrescti este cu 
un an mai mare, iar Apol
zan are 34 de ani. Toți trei 
vor deveni profesori de c- 
ducație fizică.

TRAIAN POP AN și VA- 
LERIU TARBA, SIMLEUL 
SILVANIEI. - 1) Atît la sla
lom special cit si In slalom 
uriaș, titlul ne 1960 a re
venit lui Cornel Tăbăraș, 
care concura atunci sub 
culorile Casei Ofițerilor din 
Brașov. Astăzi el este le
gitimat la asociația Carp ați 
din Sinaia. — 2) Din cauza 
lipsei de zăpadă, în iarna 
trecută nu s-au organizat 
campionate de sărituri spe
ciale de pe trambulină. — 
3) Pînă acum, nici o echipă 
clujeană n-a cîștigat cam
pionatul țării la fotbal. 
Poate că răspunsul de față 
îi pune la ambiție pe fot
baliști) de la Știința !

DOINa DUCA - VRRO- 
NESCU. "F- 1) Sugestiile dv. 
sînt interesante si vom ține 
seama de ele. Ca un în
ceput, vă promit pentru 
rubrica „Ne vorbesc spor
tivii» o discuție cu porta
rul echipei steaua. Ion Voi
nescu. Si s& știți că de o- 
bicei mă țin de cuvint ! «
2) Atleta Mihaela Popescu, 
fiica antrenorului de fot
bal Gheorghe Popescu, este 
elevă. Cele mai bune per
formanțe ale ei la săritura 
în înălțime • 1,58 m în aer 
liber și i,6o m în sală.

BUJOR VIPAN. - 1) Per
soana care a pus rămășag 
cu dv. a pierdut: Burger, 
fostul fundaș al Ripensiei, 
n-a abandonat fotbalul 
după meciul cu Anglia. El 
a mai continuat să joace 
cîtva timp, dar resimțin- 
flu-se de pe urma accidentu
lui suferit în acest meci, n-a 
măi dat același randament. 
Eu unui însă, deși am ca
iete întregi de evidență, nu 
m-as fi încumetat să mă 
contrazic cu un lucrător 
frizer, cum e cazul dv., 
maj ales cînd se pregătește 
să mă radă ». - 2) Ricardo 
Zamora a fo<st, se spune, 
cel mai mare portar în 
urmă cu 25—30 de ani. Fi
rește însă că n-a putut a-; 
păra toate suturile si că 
a scos de multe ori min
gea din plasă. La «11 me
tri". de pildă, nu putea 
face nimic, chiar dacă aș 
fi executat eu lovitura! Și, 
vă rog să mă credeți, a 
avut de-a face cu șuteri 
mai buni decît mine ! - 
3) Intre Joe Louis si Max 
Schmelling au avut loc 
două meciuri. in prima 
întîlnire disputată la 19 
iunie 1936, Joe Louis a 
fost învins prin K.O. in 
repriza a 12-a, iar în al 
doilea meci, disputat la 22 
iunie 1938 el a cîștigat prin 
K-O. în prima repriză.

ION POSTAȘU

Lumea sportului n-a ui- 
tat-o pe Sonja Henle. .< 
Și nici nu-l de mirare. 
Cum puteau fi date uitării 
măiestria înaltă, marele
talent, farmecul evoluțiilor 
acestei sportive mereu cu 
Zlmbetul pe buze ? Nici 
astăzi, tn ciuda celor a- 
proape 50 de ani, celebra 
patinatoare norvegiană n-a 
părăsit arena sportivă, ci 
continuă să apară pe scena 
de gheață, în spectacole 
muzicale.

Iată — cum scrie revi
sta sovietică „Fizkultura i 
sport" care i-a făcut o am
plă prezentare — noi „per
formanțe1* 
palmares 
torii. 
pildă, 
ceniu, 
1936, 
fringerea 
gheață.

Debutul internațional

noi
se adaugă unui 

strălucit de 
ne amintim, 
timp de un

Să
că
între anii 1927 

ea n-a cunoscut 
pe arena

vic- 
de 

de
și 

fn- 
de

al 
Sonjei a fost dintr-o dată... 
olimpic. In 1924 la vîrsta 
de 11 ani, ea a fost Inclu
să în delegația Norvegiei 
la prima ediție a întrece
rilor de lamă de la Chamo
nix. Locul 8 poate fl con
siderat un succes pentru 
foarte ttnâra sportivă.

In arul următori măies
tria patinatoarei crește ver
tiginos șl tn 1927 ea de
vine campioană a lumii. 
Peste un an, la J. O. de 
lamă de la St. Morits, 
norvegiana uimește pur șl 
simplu publicul, arbitrii, 
ziariștii, prin virtuozitatea 
patinajului său. In presă

următoare 1s a putut citi 
apreciere:

„Nu găsesc 
să redau măiestria acestei 

fete. Ca să scrii despre ea 
trebuie să fii poet. Ea este 
o adevărată zînă a 
tii".

Sonja âștigă tn 
competițiile, in 1936 
campioană olimpică 
10 ori campioană a 
semnează 
o revistă 
gheață, 
sioni sm.

cuvinte ea

glie-

un contract 
americană 

Trecerea la 
l-a rndurprat

scrip 
tri nl(j 
și dp 
lumii, 

cu
OP

profe- 
f nnrtp

Măsurătoare fără. ruletă

mult pe tatăl său, m tine 
refe un mare campion de 
ciclism, rămas toată viata 
amator.

Turneele Sonjei se bu
cură de un succes uriaș 
contribuind tn mare măsu
ră la dezvoltarea patinaju
lui artistic peste Ocean 
Nu mai puțin vestite a>i 
fost și filmele sale in frun 
te cu „Serenada din l'alea 
Soarelui0 care a rulat ani 
la rînd pe ecrane.

Norvegienii au o adevă
rată venerație fată de Son 
ja Ilenie Numele ei figu
rează la loc de cinste, pe 
lista celor mai de seamă 
cetățeni ai tării, alături de 
acelea ale lui Grieg, Ibsen, 
Amundsen sau Nansen.

Vil- 
1935 
mai 
sta- 
me-

Japonia 6 au greutatea de 
85—90 kg, 7 între 90-95 
și doi sint peste 100 kg?

...fostul centru înaintaș 
englez Ted Drake are la 
activ un original „record" 
fotbalistic ? In meciul 
derbi Arsenal—Aston 
la din decembrie 
Drake a marcat nu 
puțin de șapte goluri, 
bilind singur scorul
ciului: 7-0 pentru Arsenall 
Numai unul din șuturile 
sale n-a intrat în plasă. 
In ultima vreme, Ted 
Drake a activat ca an
trenor la echipă londone
ză Chelsea. Recent, el s-a 
retras și din această ac
tivitate, la o vîrsta 
de ani) cînd alții 
joacă pe teren. Vezi 
zul Matthews’...

(49 
mai 
-ca

La campionatele de at
letism ale U.R.S.S. doi ,- 
runcători de suliță, Paama 
și Musis, s-au clasat pe 
același loc, fiecare din ei 
reușind să obțină, ta ca
drul celor 6 încercări^ per
formanța maximă de 80,01 
metri.

Dacă aruncarea lui Paa
ma a fost măsurată cu 
obișnuita atenție de către 
oficialii concursului, atun
ci cînd a venit rîndul lu>

Musis 
trebuit 
torul ruletei. Ei au putut 
anunța imediat, fără nici 
o ezitare, că Musis arun
case tot 80,01 m, consta- 
tînd că sulița acestuia se 
înfipsese... exact 
făcută de sulița
mă...

Nici cea mai

arbitriî n-au 
să recurgă la

mai 
aiu-

în gaura 
lui Paa

riguroasa 
măsurătoare n-ar fi putut 
avea atîta precizie !

In 4 rînduri
Baza sportivă a aso

ciației —j 
Brașov e lipsită de ves
tiare și sportivii nu se 
pot spăla.

Hidromecanica

Eu 
In 
Pe
E

cam atîta am de spus 
cazul bazei de mai sus 
cei ce fac așa bei ele 
timpul cineva să-i... 

spele !

ION COSMIN

Nu poate apăra decît așa; înainte a fost jucă
tor de hochei pe iarbă II!

Desen de A. ANDRONIQ
Fără cuvinte

Desen de AL. CLENCIU



Activitatea handbalistică internațională

Lodz, echipa masculină de 
în 7 a R.P. Polone a Întrecut

R.S. Cehoslovace cu scorul

Pînă în prezent luna decembrie 
s-a dovedit extrem de bogată în acti
vitatea handbalistică internațională, 
în afara jocurilor din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni" s-au desfă
șurat și o serie de meciuri interțări, 
unele terminate chiar cu mari sur
prize

• La 
handbal 
formația
de 14-13 (5—8) ! Este drept, însă, că 
în această partidă vicecampioana lu
mii a fost lipsită de aportul jucăto
rilor de la Dukla Praga. In întîlnirea 
feminină dintre cele două țări, 
Tia a revenit handbalistelor 
slovace : 12—3 (9—2).

• Cîteva zile mai 
I s-a desfășurat dubla
R.S Cehoslovacă și

J De data aceasta — în 
I pletă — cehoslovacii 
116-14 (7-6), după un joc extrem de 
echilibrat. Havlik (4), Mares (4), Frol- 

I io (2). Trojan (2) de la gazde și Ha-

victo- 
ceho-

Praga. 
dintre

F. A. I. a omologat recordurile mondiale X

tîrziu, la 
întîlnire
R.D. Germană, 
formație com- 

au cîștigat cu

berhauffe (4), Stube (3), Tiedemann 
(1) de la oaspeți au fost cei mai buni 
jucători. In jocul feminin, echipa ce
hoslovacă a întrecut formația R. D. 
Germane (viitoare adversară a echipei 
R.P. Romine) cu 7—2 (3—1). Echipa 
R.D. Germane a aliniat următoarea for
mație -.Zwintscher - Wacker, Schan- 
ding, Gieske, Krause, Urban, Lemke. 
Riidrich, Noack și Zimmermann.

• într-un turneu desfășurat la Ber
lin, Dukla Praga a ocupat primul loc. 
învingînd pe rînd pe : A. S. Vorwijrts 
cu 16—15, Lokomotiv Leipzig cu 14—8 
și Dynamo Berlin cu 12-9.

• La Goteborg, Suedia a învins Da
nemarca Ia handbal în 7 masculin cu 
19-18 (10-9). 
mondiali s-au 
gerea suferită 
Ia Oslo.

• în „Cupa
rezervată formațiilor masculine G.S.I. 
Joinville a învins, la Paris, campioana 
Spaniei, Granollers cu 13—9.

Astfel, foștii campioni 
revanșat pentru în'frin- 

cu 15—14 în turneul de

Campionilor Europeni

mul
lat la 2-2, să ia din nou 

Nu puțini <--au cei care, 
meci își exprimau temerea 
țindu-se după efortul de marți seara, 
cînd au cedat pasul în jumătate din 
cele 60 de minute de joc, hocheiștii 
noștri vor fj mai ușor de învins, la 
un scor mai substanțial. Totuși, joi 
seara lucrurile nu au stat de loc așa. 
Timp de 50 de minut; ech:oa. noastră 
a prestat un joc în viteză, mai bine 
organizat și spectaculos, puntnd pe 
oaspeți la grele încercări. Puterea de 

i luptă a echipei noastre nu numai că 
nu a scăzut, dar a crescut simțitor. 
Și meritul ei este cu atît mai mare 

! cu cit nici oaspeții nu au jucat nu- 
i mai la nivelul bun de marți d, cu 
mult mai bine, hotăriți să confirme 

, valoarea ridicată a echipei. Spre deo- 
' eebire de primul meci, hocheiștii ce- 
' hoslovaci au jucat calm, au demon- 
' Efrat o întreagă gamă de cunoștințe 
și bogata lor experiență in patinaj, 
organ: <rea jocul"! n"1 •< •• • i.
Spre deosebire de marți, cînd au ju
cat în patru și trei oameni nu mai 
puțin de 22 de minute, joi penali
zările au fost puține, ceea ce a asi
gurat echipei - cu mici excepții — 
■întregul potențial.

Spectatorii veniți in număr mare 
la patinoar au fost adesea entuziasmați 
de jocul echipei noastre, care alături 
de valoroasa echipă oaspe, a furni
zat un meci de calitate, poate ceil 
mai bun din cite au fost pe pati-

i poaru! 
. S-a 
' este 
i de la 
, gătirij 
[«ce e

— avind o pregătire corespunzăto- 
i are - a putut nu numai să tragă con- 
.cluziile cuvenite după jocul prece- 
l.dent, dar să și acționeze ca atare.

Ce ne-a plăcut la echipa noastră? 
întîi, că nu s-a mai lăsat intimidată 
de „cartea de vizită” a adversarului 
și a intrat pe gheață decisă să tacă 
totul pentru a cîștis’a. Al doilea, că 
a dovedit mai multă maturitate ta 
organizarea jocului. Adversarul s-a 

i apropiat și de această dată cu greu 
de poarta lui Sofian și, de remarcat, 
s-a pripit adesea și a ratat cîteva 
ocazii favorabile, ceea ce spune mult 
în cazul echipei secunde a R.S.C. 
Echipa noastră s-a mișcat mult mai 
rapid, a combinat mai bine, nu s-a 
mai îngrămădit pe puc. Marcajul 
strict, ca și interceptarea la locul 
cuvenit a obligat adversarul să piar
dă multe pucuri și să revină în apă
rare. Am văzut pe experimentațil 
hocheiști cehoslovaci obligați să a- 
runce pucul la întîmplare din pro
pria treime, să comită adesea ceea 
ce se cheamă „degajare interzisă”.

Golurile noas re au fost marcate 
din acțiuni bine „lucrate” din con
traatacuri fulgerătoare, luliu Szabo 
(m. 6). Cazan II (m. 29) și Andrei 
(m. 43) au obligat pe Nadrchal să 
scoată pucul din 
peți au marcat 
Wimmer (m 29), 
Kepak (m. 58).

> ,

stabilite de parașutiștii romîni
Federația Aeronautică Internațională 
omologat cele patru recorduri mon-a 

diale stabilite in toamna aceasta (pe 
aeroportul Clinceni) de fruntașii spor
tului cu parașuta din țara noastră.

® 7,136 m — record mondial la salt 
in grup de 9 (Gheorghe lancu, Ion 
Roșu, Ștefan Badioc, Ion Negroiu, Ni
colae Velicu, Teodor Tănăsescu. Ion 
Budea, Valentin Țurcanu, Mircea Cio- 
banu) de la 1.000 m cu deschidere 
iară întîrziere și aterizare la punct fix.
• 5 396 m — record mondial în pro

ba de salt in grup de 3 (Elisabeta Po
pescu, Elena Băcăoanu, Ecaterina Dia-

conu) de la 600 m cu deschidere fără 
întîrziere și aterizare la punct fix.

• 8,11 m — record mondial in proba 
de salt în grup de 7 (Mircea Ciobanu, 
Nicolae Velicu, Ion Roșu, Gheorghe 
lancu, Valentin Țurcanu, Ștefan Ba
dioc, Ion Negroiu) de la 600 m cu des
chidere fără întîrziere și aterizare la 
punct fix.

• 8,425 m — record mondial la salt 
în grup de 4 (Elena Băcăoanu, Eca
terina Diaconu, Elisabeta Popescu și 
Maria Bistrițeanu) de la 600 m cu des
chidere fără întîrziere și aterizare la 
punct fix.

Tragerea la sorti a „Cupei Campionilor Europeni" la volei
Zilele trecute am publicat tragerile 

la sorți ale echipelor romînești în 
„Cupa Campionilor Europeni" la vo

COMPETIȚII INTERNATIONALE 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI 

IN LUNA IANUARIE 1962
BASCHET: participarea echi

pei de junioare a R.P.R. la un tur
neu în R. P. Ungară (5 ianua-* 
rie); Rapid — Chemie Halle 
(R.D.G.) la București, 31 ianua
rie în cadrai competiției feminine 
a „C.C.E.".

HANDBAL : întrecerile din ca
drul tradiționalei competiții de 
handbal în 7 — „Cupa orașului 
București" —: masculin (21—26 
ian.) și feminin (28 ian. — 1 fe
bruarie).

LUPTE: participare la un 
curs internațional în Franța 
ian.)

PATINAJ : demonstrație de 
tinaj artistic la București, cu 
ticiparea unor patinatori din 
ustria (3 ian.)

BOB : campionatele mondiale în { 
R. F. Germană (20—28 ian.)

SCHI: participări la diferite)
concursuri internaționale la probe | 
alpine in Austria, Elveția și Frați-1 
ța (5—22 ian.) și participare la | 
un concurs de fond în Iugoslavia i 
(3—8 ian.) !

TENIS DE MASA: concurs i.t < 
ternațional în R. S. Cehoslovacă | 
(21 ian. — 5 febr.).

con-
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pa- 
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(Urmare din pag.

gol, pentru ca, după

în evident progresHocheiștii noștri
ce a ega- 
avantaj. 
înainte de 
că. restm-

Pucul este în apropierea porții echipei cehoslovace. Privirile lui Varga, 
Smid și Nadrchal sînt îndreptate spre direcția de unde se trage la poartă. 
Observați că portarul Nadrchal poartă pe

nostru.
văzut clar că echipa noastră 
în real progres, că ea crește 
un joc la altul, rod al pre- 
in tense din acest an. Și ceea 

mai important este faptul că

Și de astă dată am ratat cel puțin 
trei ocazii clare de gol, dintre care 
două ale fraților Szabo, care exage- 
rînd cu driblingul, deși aveau nu
mai portarul în față s-au trezit in 
unghiuri imposibi’e și, in plus, ata
cați de apără1 ori.

Au cîștigat lâ limită hocheiștii oas
peți prin golul Înscris în m. 58, după 
circa 7 minute in care au dominat 
datorită superiorității lor tehnice. 
Din min. 42 Ferenczi — accidentat 
involuntar — nu a mai jucat, iar 
Kalamar nu a reușit să-l suplinească 
cu succes ceea ce, evident, a slăbit 
cea mai bună linie a noastră.

Ce lipsuri au dovedit hocheiștii 
noștri? încă nu au învățat să fruc
tifice avantajul numeric. Timp de a- 
proape două minute oaspeții au fost 
în trei oameni și ai noștri n-au mar
cat. în loc să paseze derutant, folo
sind cei doi oameni 
plicat în driblinguri 
că și antrenorul a 
tunci pe gheață cea
în loc s-o lase pe cea mai bună.

Dacă în ansamblu ei echipa s-a 
prezentat bine, aportul lui Kalamar 
(fără vlagă, nedecis), Biro (dezorien
tat) și Cazan II (în afară de golul 
marcat, insuficient de 
sub posibilități. Ne-au 
sebi Czaka, Ionescu, 
Szabo (pentru atacurile 
se), Ferenczi; Andrei 
în progres. Ciubotaru a
pei și promite să devină un element 
de bază, dacă va continua să se pre
gătească cu seriozitate.

De la oaspeți am remarcat jocul 
foarte bun al portarului Nadrchal, ca 
și al tovarășilor 
Jirik.

Arbitrajul (Al. 
re seu) a fost de 
bun. O remarcă 
rescu.

față o mască de protecție.
Foto: T. Chioreanu

în încheiere trebuie să arătăm că 
federația de specialitate s-a orientat 
foarte bine, in vi ti nd puternica for
mație secundă a R.S.C., în compa
nia căreia echipa noastră a avut po
sibilitatea să-și verifice și 
tinue la un nivel ridicat

Au jucat:
R.P.R.: Sofian—Czaka,

Varga, Pană,—1. Szabo, Ferenczi, 
Szabo; Biro, Andrei. Takacs; loa- 
novici (Cazan), Kalamar, Ciobotaru.

R. S. C. (b): Nadrchal—Lindauer, 
Biinter; Svojsi, Smid.—Mihalec, Bar
ta, Cernicky; Sembera, Skopal, Kor- 
diak; Wimmer, Kepak, Jirilc.

să-și con- 
pregătirea.

Ionescu ;
G.

plasă. Pentru oas- 
Lindauer (m. 17),

Smid (m. 53) și

lei. Iată, de data asta, programul com
plet al acestei competiții :

MASCULIN, grupa A : R.P. Bulga
ria —R.P.R. II (Progresul Buc.), R.D. 
Germană — cu învingătorul dintre 
Tunisia și Maroc, Franța — cu învin
gătorul dintre R. F. Germană și Au
stria, U.R.S.S.—R.P. Ungară; grupa B: 
R.P.R. I (Rapid Buc.) — cu învingă- 
toarea dintre Belgia și Turcia, R.P.F. 
Iugoslavia — cu învingătoarea dintre 
Elveția și R A.tT., Polonia — cu învin
gătoarea dintre Portugalia — Luxem
burg, echipa campioană a R. S. Ce
hoslovace intră direct în turul III.

FEMININ, grupa A: U.R.S.S. - cu 
învingătoarea dintre Luxemburg și 
Austria, Franța — cu învingătoarea 
dintre R. P. Ungară și Turcia, R.P. 
Romină (Dinamo București) cu învin
gătoarea dintre R.F. Germană și Por
tugalia, echipa campioană a R.P.F. Iu
goslavia intră direct în turul următor: 
grupa B: toate echipele campioane 
din această grupă (adică R. D. Ger
mană, R. S. Cehoslovacă. R. P. Bul
garia și R. P. Polonă) sînt libere în 
primul tur, urmînd 
doilea să joace între 
tragere la sorți.

(Tragerea la sorți 
misia pentru „Cupa
ropeni” din cadrul Federației interna
ționale de volei a fost făcută pe țări, 
întrucît nu sînt cunoscute toate echi
pele campioane).

Campionatul de șah al U.R. S. S.

BIHIIS SPASSKI ÎNVINS
Of ȘAMKOVICI

ca în cel de al 
ele după o nouă

efectuată de Co- 
Campionilor Eu-

BAKU 15 (Agerpres). Rezultatele în
registrate în partidele întrerupte din 
cadrul campionatului unional de șah 
au complicat și mai mult lupta pentru 
primul loc, cu 3 runde înainte de în
chiderea turneului. Liderul clasamentu
lui, Boris Spasski, a suferit prima în- 
frîngere în actualul campionat, cedînd 
în 65 de mutări la Șamkovici. Spasski 
mai are doar o jumătate de punct a- 
vans asupra lui Polugaevski.

Clasamentul înaintea rundei a 19-a i 
1. Spasski 12‘/2 puncte; 2. Polugaevski 
12 puncte: 3. Averbach 11 
4—6 Taimanov, Bronștein, 
10‘/2 puncte.

puncte) 
Holmov

FOTBAL PE «LOB
CHILE — R. P. UNGARA 0—0. Me

ciul revanșă dintre echipele de fotbal 
ale statului Chile și R P. Ungare, 
disputat miercuri în nocturnă la San
tiago de Chile, s-a terminat la egali
tate: 0—0. Fotbaliștii maghiari, care 
pierduseră prima intîlnire cu 5—1, au 
făcut de data aceasta un joc mult mai 
bun.

DUKLA PRAGA IN TURNEU. După 
terminarea turului campionatului ce
hoslovac, Dukla Praga întreprinde în 
prezent un turneu prin Franța și Bel
gia. In primul meci, fotbaliștii ceho
slovaci au terminat la egalitate (1—1) 
cu echipa franceză Angers. In conti
nuarea turneului Dukla a întîlnit la 
Bruxelles pe Anderlecht, fruntașa cam
pionatului belgian. Fotbaliștii ceho-

slovaci au obținut o victorie clară t 
3—0 (2—0).

ALTE DOUA MECIURI ALE RE
PREZENTATIVEI IUGOSLAVIEI. In 
continuarea turneului său prin țările A- 
siei, reprezentativa Iugoslaviei a întîl
nit din nou la Djakarta selecționata 
Indoneziei. Fotbaliștii iugoslavi, învin
gători cu 5—1 în primul meci, au cîș
tigat de data aceasta la limită : 3—2 
(>—-2). Apoi, la Tel-Aviv, echipa 
slaviei a învins cu 2—0 (1—0) 
ționata Israelului.

MANCHESTER UNITED — 
MADRID 3—1. Echipa engleză 
Chester United a întîlnit pe stadionul 
Trafford formația spaniolă Real Ma
drid. Fotbaliștii englezi au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (I—0).

Iugo- 
selec-

REAL 
Man-
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liberi, s-au com- 
inutile. E drept 

trimis tocmai a- 
de a doua linie,

activ) a fost 
plăcut îndeo- 
Varga, frații 
lor impetuoa- 
s-a prezentat 
fost util echi-

săi Biinter, Smid și

Teodorescu, I. Fio- 
astă dată mult mal 
pentru Al. Teodo-

In 1962 in R.S. Cehoslovacă

Spartachiada de vară a armatelor prietene

Vieți paralele, dar inegale...

PRAGA 15 (Agerpres). Anul viitor 
se va desfășura în R. S. Cehoslovacă 
un mare eveniment sportiv internațio
nal „Spartachiada de vară a Armate
lor Prietene". Programul acestei com
petiții cuprinde discipline sportive la 
14 ramuri printre care atletism, fotbal, 
baschet, handbal, gimnastică, natație.

judo, haltere și automobilism. Printre 8 
participanți se numără recordmani și 8 
campioni renumiți ca halterofilul Vla-s 
sov (U.R.S.S.), atleții Piatkowski« 
(R. P. Polonă), Iharos (R. P. Ungară). R 
Buhl (R. D. Germană) și alții. Corn-g 
petițiile vor fi organizate în 30 de g 
orașe cehoslovace. 9

„De la vîrsta de șapte ani viața mea 
a fost legată de cel mai frumos sport 
din cite există pe lume... Urci spre 
vîrful uriașei trambuline. Colo, jos, 
se zăresc brazii prăfuiți de zăpadă și 
siluetele multicolore ale oamenilor, 
case și drumuri în depărtare, toate 
mici, ca niște jucării. Iți iei avînt pe 
schiuri, luneci pe pîrtia lude a tram
bulinei și simți cum ea începe să te 
urce tot mai sus. Iuțeala crește. Brusc, 
orizontul coboară dinaintea ochilor 
tăi. începi zborul...*

Rindurile acestea pătrunse de poe
zie nu le-a scris un poet. Deși poate 
pentru saltul de pe trambulina de 
schi e nevoie nu numai de cutezan
ță, ci și de inspirație... Este mărturia 
unui om îndrăgostit de sport, un mare 
campion. Numele său este unanim cu
noscut — Harry Glass. Acest eminent 
sportiv din R.D. Germană are în pal
maresul său o medalie de bronz de la 
Olimpiada din 1956, la Cortina d’Am
pezzo, precum și numeroase victorii 
in mari concursuri desfășurate pe cele 
mai renumite trambuline din lume. 
El a primit de altfel titlul de maestru 
emerit al sportului. Printre numeroa
sele distincții cu care a fost răsplătit 
fiul de miner din Klingenthal, strălu
cește ordinul „Pentru servicii aduse 
patriei", clasa a IlI-a.

Zborul pe schi cuprinde însă peri
cole. Tehnica desăvirșită a sportivului 
nu este uneori suficientă pentru a le 
putea infringe. Acum doi ani, con- 
curind pe trambulina de la Innsbruck, 
Harry Glass a suferit la aterizare un 
grav accident. Se credea la un mo
ment dat că el va fi definitiv pier-

dut pentru schi. Dar îngrijirile atente 
ale medicilor, unite cu voința dîrză 
a sportivului au schimbat cursul lu
crurilor. Primind tot sprijinul necesar 
din partea forurilor sportive din R.D. 
Germană, îmbărbătat de dragostea și 
simpatia tineretului țării sale, Harry 
Glass a revenit printre tovarășii săi 
de muncă și întrecere. Din nou pe 
trambulină, Harry Glass a dat chiar 
in această toamnă o splendidă dovadă 
de vitalitate și măiestrie. Locul cinci

la Emoldswijk, in Suedia, in între
cere cu toți specialiștii probei.

Drumul lui Harry Glass in sport 
n-a fost întrerupt de accident. El și-a 
urmat cursul firesc. Ca și mulți foști 
campioni, schiorul din Klingenthal 
trece acum in rindul antrenorilor. El 
urmează un curs pentru instructorii 
de schi, ca să conducă apoi in orașul 
său natal o școală pentru tinerii care 
vor să se inițieze in dificila tehnică 
a săriturii de la trambulină.

Harry Glass nu s-a pierdut... Așa 
ceva nu se putea întimpla intr-un 
stat al muncitorilor și țăranilor. Se 
intîmplă aceasta doar în acele țări in 
care omul e supus exploatării, in ță
rile capitalului. De pildă, a primit 
vreodată un sportiv din R. F. Germană 
sprijin din partea guvernanților ?...

prezentind

î! cunoaște 
vest-german

Să răspundem întrebării, 
un caz tipic.

Toată lumea sportului 
pe Martin Lauer, atletul 
care deține recordul mondial la 110
m garduri. Un ciudat paralelism îl 
apropie de Harry Glass. Și Lauer a 
fost victima unui accident de con
curs, acum un an. Internat in spital, 
recordmanul mondial a trăit momen
te dificile pe masa de operație. Se 
părea că pierderea piciorului sting 
este inevitabilă. Dar medicina ajută... 
După luni de tratament, Martin Lauer 
a fost pus pe picioare, el este acum 
sănătos. Nu s-au terminat insă neno
rocirile bietului campion. Medicii și 
administratorii spitalelor din R. F. 
Germană care l-au îngrijit pe Martin 
Lauer il reclamă acum pentru piața tra
tamentului*. Numai spitalul „Rechts der 
Isar“ din Munchen cere un onorariu 
de 10.000 mărci R.F.G. Pentru Martin 
Lauer ziua de miine se ridică sum
bră, plină de primejdii...

Iată deosebirea profundă dintre cele 
două vieți de sportivi. Sînt tocmai deo
sebirile dintre modurile de viață, de 
comportare față de om, caracteristice 
celor două țări. Un sportiv din R.D. 
Germană primește de 
torul necesar pentru 
secințele accidentului, 
R.F. Germane, acolo
destui bani pentru ajutoarele acordate 
anual foștilor ofițeri 
riște, nu se prevede 
sportiv bolnav. Nici

ia stat tot aju- 
a infringe con- 
iar in bugetul 

unde se găsesc

ai armatei hitle- 
nimic pentru un 
o marcă I

RADU VOIA
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