
Deschiderea Consfătuirii pe țară
4

a țăranilor colectiviști
Luni dimineața, la București, în 

ila Palatului R.P. Romine s-au 
■schis lucrările Consfătuirii pe țară 
țăranilor colectiviști.
La Consfătuire participă 1.800 țărani 

ilectiviști, fruntași ai agriculturii 
lastre socialiste, desemnați de con- 
tătui-rile raionale ale colectiviștilor 

peste 1.300 invitați din rîndurile 
crătorilor din stațiunile de mașini 

tractoare și gospodăriile agricole 
> stat, oameni de știință, ingineri și 
hnicieni, activiști de partid, de stat 

ai organizațiilor obștești, scriitori, 
a riști.
Pe fundalul scenei, între steaguri 

>șii și tricolore, se află stema R.P- 
omine și chemarea: „Sub condu- 
:rea Partidului Muncitoresc Romin 
ainte spre desăvîrșirea construcției 
■cialiste in patria noastră".
Sosirea conducătorilor de partid . și 

î stat a fost salutată cu puternice 
ilauze și 
i luat loc 
heorghiu-Dej, 
hivu Stoica, 
lihai Dalea, 
griculturii, Vasile Vîlcu, prim-secre- 
r al Comitetului regional Dobrogea

P.M.R., Gheorghe Necula, prim- 
cretar al Comitetului regional Bucu- 
■ști al P.M.R., Vasile Vaida, prim- 
.•cretar al Comitetului regional Cluj 

P.M.R., Constantin Drăgan, prim- 
icretar al Comitetului regional Ol- 
nia al P.M.R., Virgil Cazacu, prim- 
■cretar al Comitetului regional lași

P.M.R., Nicolae Giosan, directorul 
istitutului de cercetări agricole, Va
le Daju, președintele Sfatului popular 
gional Banat, *" ' 
dintele 
alați, 
fătului popular regional Maramureș, 
:ad. Gh. lonescu-Sîsești, vicepreședinte

Academiei R.P. Romine, Dumitru 
udose, președintele G.A.C. din 
toicănești, regiunea Argeș, 
ndea, președintele G.A.C. din 
îacea, regiunea Banat, 
arta, președintele G.A.C. din 
riu, regiunea Cluj, Maria 
•eședinta G.A.C.
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prezidiuovații. In
tovarășii: Gheorghe
Nicolae

Alexandru Moghio-roș, 
Ion Cozma, ministrul

Ceaușescu,

Nicolae Găneț, pre
statului popular regional 

Glieorghe Pop, președintele

comuna 
Traian

comuna 
Andrei 

comuna 
Nistor, 

din comuna Plo- 
regiunea Dobrogea, Ion Popa, 

•eședintele G.A.C. din satul Pricaz, re- 
iunea Hunedoara, Ștefan Codreanu. 
■eședintele G.A.C. din comuna Sirbi, 
giunea lași, Maria Zidaru, președinta 
.A.C. din comuna Păulești, regiunea 
aramufeș, Mihai Nagy, președintele 
i.A.C. din satul Goreni. regiunea 
ureș-Autonomă Maghiară, Marin Se- 
irceanu, președintele G.A.C. din co
lina Rastu, regiunea Oltenia, Cons- 
titin Alexei, președintele G.A.C. din 
imuna Calafindești, regiunea Su- 
;ava, Teodor Maghiar, președintele 
.A.C. din comuna Mădăraș, regiunea 
rișana, Gheorghe Goina, președintele 
.A.C. din comuna Sîntana, regiunea 
irișana. Ion Negoiță, președintele 
.A.C. din comuna Pechea, regiunea 
alați, Iordache Șerbănescu, directorul 
.A.S. „Ion Roată", regiunea Bucii 

Ștefan Cecenco, directorul 
Brateș, regiunea Galați, Ion 

ăstase, directorul S.M.T. Ciocănești, 
giunea București, Floarea Macao, co- 
ctivistă din satul Pilu, regiunea 
rișana, Emilia Radu, colectivistă 
n comuna Voetinu, regiunea Ploiești, 
heorglie Stoica, brigadier zootehnist 

G.A.C. din comuna Vulcan, regiu- 
>a Brașov și Pantelimon Savu, bri- 
idier de cimp in G.A.C. din satul 
avideni, regiunea Bacău.
Lucrările Consfătuirii au fost 

isc hi se de tovarășul Alexandru Mo- 
îioroș, membru al Biroului Politic 

C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
ansiliului de Miniștri care a spus: 
i numele Comitetului Central al 
artidului Muncitoresc Romin și al 
onsiliului de Miniștri al R.P. Romine, 
i aduc un călduros salut dv., parti- 
pantilor la Consfătuirea pe țară a 
rănilor colectiviști și prin dv. fu
ror oamenilor muncii din agricul- 
ira patriei noastre. Vorbitorul a sub
ita! că participant ii la Consfătuire 
nt in primele rînduri ale muncii in- 
iflețite oe se desfășoară in întreaga 
ră pentru transformarea socialistă a 
jriculturii și sporirea continuă a pro- 
icției agricole.
Vorbitorul a arătat că ordinea de 
a Consfătuirii este: examinarea ac-

In zilele care au trecut am primit 
imeroase scrisori din țară, care ne 
luceau vești despre întrecerile din 
•idrul Spartachiadei de iarnă a tine- 
•tului. In marea majoritate a cazuri- 
r, acestea vorbeau despre concursuri 
’ șah, tenis de masă sau gimnastică. 
i săli, tinerii sportivi sau sportive au 
•ăit emoțiile startului tradiționalei 
impetiții de mase. Aproape în fiecare 
'.risoare corespondenții noștri nu ui- 
■u să adauge cîteva rînduri și despre 
-egătirile privind 
idă cuprinse în 
liadei. La Bradul 
i), Recolta Ivești
i-Tg. Secuiesc (reg. Brașov), Victoria 
claru (reg. Oltenia) sau în alte col- 

sporturile Pe ză- 
programul Sparta- 
Varna (reg. Sucea- 
(reg. Galați), Per-

hotărârilor 
Partidului 
colectivi- 
economi-

a-

tivit ații pentru înfăptuirea 
Congresului all lll-lea al 
Muncitoresc Romîn privind 
zarea agriculturii, întărirea 
co-organizaitorică a gospodăriilor
gricole colective, sporirea producției 
vegetale și animale.

Ne exprimăm convingerea — a spus 
in inclieiere iov. Alexandru Mogtiîo- 
roș — că participainții la Consfătuire 
vor contribui cu cunoștințele și ex
periența lor la desfășurarea cu suc
ces a lucrărilor ei.

Au fost constituite 6 comisii de 
lucru aile Consfătuirii pentru probleme 

rliiiic $1 joi, in sula Dinamo

LA BASCHET FEMININ

Intr-o pauză a Consfătuirii

au luat

lonescu,

pr ivind : producția de cereale și plante 
tehnice; producția pomiviiticolă; pro
ducția legumicolă; creșterea ani
malelor ; mecanizarea agriculturii: 
problemele economice și organizatorice 
aile gospodăriilor agricole colective 
Consfătuirea a desemnat o comisie 
de redactare a proiectului Cliemării 
către toți oamenii muncii din agri 
cultură.

în ședința de dimineață 
cuvintul tovarășii Gheorghe Necula, 
prim-secretar aii Comitetului regional 
București al P.M.R.. Petre 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al regiunii Dobrogea, 
Vasile Vaâda, prim-secretar al Comi
tetului regional Cluj al P. M. R., 
Emil Bobu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al re
giunii Suceava, Ion Cozma, ministrul 
Agriculturii, Dumitru Tudose, preșe
dintele G. A. C. din comuna Stoică- 
nești, regiunea Argeș, Nicolae Mun- 
teanu, inginer agronom la G. A. C. 
Plopu, regiunea Galați.

în ședința de după-amiază au luat 
cuvintul tovarășii Ana Sincu, briga
dieră la G.A.C. din comuna Tia Mare, 
regiunea Oltenia, Petre Blajovici, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Banat al P.M.R., Frederic Cotea, 
președintele G.A.C. din comuna Pri 
beșt'i, regiunea Iași, Ladislau Lucacs, 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară, Zaharia Ganea, 
președintele G. A. C. din comu
na Viișoara, regiunea Dobrogea, 
Gheorghe Maftei, președintele G.A.C. 
din comuna Țibucani, regiu
nea Bacău, Simion Uscat, mulgător 
la G.A.C. din comuna Cilnfc, regiu
nea Hunedoara, Virgiil Cazacu, prim- 
secretar aii Comitetului regional lași 
al P.M R., Eleonora Stefanschi, in
giner zootehnist, comuna Gîrbovi, re
giunea Bucureștii, Ion Pintea, preșe
dintele G.A.C. din comuna Mădăraș, 
regiunea Maramureș, Ion Vineș, di
rectorul 
sana, 
G.A.C 
Banat, 
G-A.S.
rești, Miliaii Bejan, președintele G.A.C. 
din comuna Bod, regiunea Brașov.

Lucrările Consfătuirii continuă astăzi 
in comisiile pe probleme.

G.A.S. Scânteia, regiunea Cri- 
Traian Andea, președintele 

din comuna M aicea, regiunea 
Glteorghe Hiotu, directorul 

Andrăș-ești, regiunea Bucu-

(Agerpres)

>r 
schiurile, săniuțele sau 
dorința de a fi gata de 
dată cu căderea primei

pa- 
în- 
ză-

A NINS!
Cu schiurile și săniuțele, la start!

furi ale țării, consiliile asociațiilor 
sportive, împreună cu membrii secții
lor de schi sau patinaj „au scuturat 
de praf“ 
finele, în 
treceri o 
pezi.

Ieri a nins masiv în toată țara, 
vorul alb de nea s-a așternut pe văile 
și dealurile patriei noastre. Sportivii 
și sportivele înscrise în foile de con
curs ale Spartachiadei de iarnă a tine
retului au și ieșit duminică dimineață

Co
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Postăvarul a găzduit primele 
antrenamente ale schiorilor

Postăvarul, pe care se află frumoasa 
stațiune de iarnă Poiana Brașov, a 
cunoscut luni primii oaspeți ai sezo
nului. Atrași de zăpada căzută în ulti
mele zile, turiști din orașul Brașov și 
schiori fruntași au urcat la cabana Cris
tianul Mare, unde au avut la dispoziție 
pîrtia de slalom special Kantzer. Cei mai 
vrednici, printre care Văcaru, Hanich, 
lovici, Hajdu, de la Dinamo Brașov, 
au și efectuat primele antrenamente 
de slalom, iar de marți vor începe 
lucrul pe zăpadă și coborîtorii de la 
Olimpia, Casa Ofițerilor, Voința Bra
șov și de la alte cluburi și asociații 
sportive.

Maestrul spartului Ion Cojocaru, cu 
care am vorbit la telefon, ne-a infor
mat că pîrtia Lupului și Sulinarul 
sînt acoperite de un strat gros de zăpadă 
și s-a început „baterea" lor. Pîrtia Lupu
lui a putut fi folosită 
iar Sulinarul va fi pus 
schiorilor fruntași și a 
cursul zilei de azi. In 
șov, numeroși fondiști lucrează intens 
de cîteva zile, iar turiștii sînt tot 
mai numeroși, bucurîndu-se din plin 
de zăpada excelentă existentă.

încă de ieri, 
la dispoziția 
turiștilor în 
Poiana Bra-

TIPOGRAFII BRAȘOVENI

consiliu ales 
de activitate 
anului orqa- 
Si lucrurile

La adunarea generală desfășurată 
cu prilejul alegerii organelor conducă
toare U.C.F.S., membrii asociației 
sportive Poligrafia Brașov au ridicat 
problema intensificării activității tu
ristice. Ca urmare, noul 
și-a propus în planul 
pe ultimul trimestru al 
nizarea a trei excursii.
nu au rămas doar pe hîrtie. Pînă în 
prezent asociația sportivă Poligrafia 
a organizat 5 excursii.

Turismul a prins rădăcini adinei în 
rîndul muncitorilor tipografi. La excur
siile organizate pînă acum au participat 

sau după-amiază la primele antrena
mente, pe zăpadă. Bucuria primei nin
sori s-a împletit cu dorința de a fi 
cit mai bine pregătiți pentru concur
surile din cadrul Spartachiadei, Con
siliile raionale U-C.F.S., consiliile aso
ciațiilor trebuie să ia, de urgență, toate 
măsurile necesare pentru organizarea 
neîntirziată a întrecerilor de schi, să
niuțe sau patinaj prevăzute în cadrul 
Spartachiadei.

Așteptate cu interes, aceste con
cursuri vor întregi programul compe
tițiilor organizate, pînă acum, și vor 
atrage totodată noi și noi membri 
U.C.F.S. în activitatea sportivă, mărind 
numărul participanților in populara 
competiție.

Miercuri și joi seară evoluează în 
țara noastră reprezentativele feminine 
ale R. P. Polone (tineret și senioare) 
care întîlnesc în sala Dinamo din Ca
pitală echipele țării noastre. Meciurile 
suscită un deosebit interes, deoarece 
jocurile desfășurate de-a lungul ani
lor între aceste formații au prilejuit 
întotdeauna spectacole atrăgătoare și 
partide de ridicat nivel tehnic.

Oaspetele deplasează la București 
următorul lot (în paranteze este tre
cută înălțimea jucătoarelor): Barbara 
BogdanowiczBogdanowicz (167), Irena Gorka
(174) , Alicja Jkubwska (170), Bar
bara Nartowska (174), Tereza O- 
stanzka (172), Alexandra. Roga (171). 
Zosia SambaJa (167), Irena Sokul
(171) , Alina Szostak (169), Barbara 
Szidlowska (166),
(172) , Janina Ur- 
baniak (181), Elz- 
bieta Wezyk (169).

Echipele R.P. Ro
mine vor fi alcă
tuite din următo
rul lot: Viorica Ni- 
culescu (175), An
ca Racoviță (175), 
Elena Ivanovici 

(180), Magdalena 
Wagner (180), Do
rina Marian (178), 
Hanelore Kraus
(175) , Irina Rom- 
feld-Vasilescu(178), 
Margareta 
(175), 
Gheorghe 
Virginia
(171) , 
Cherciov 
(170), Ericka Brechner (176), Gyorgy 
Horacek (179), Filofteia Izbicea-nu
(172) , Agnes Vogel (175), Roxana 
Dumitrescu (170), Agneta Csorvasi

Simon
Cornelia

(173),
Jujescu

Ecaterina
(170), Sanda Dumitrescu

Azi în sala Dinamo 
o nouă Întîlnire între jucătorii de tenis

DE MASĂ ROMÎNI ȘI CEI CHINEZI
selecționa- 
R. P. Ro-

treia întîlnire dintre 
de tenis de masă ale

A
tele
mine și R. P. Chineze va avea loc 

mașiniști, care au gustat
numeroși zețari, linotipiști, zincografi, 
legători,
din plin aerul proaspăt al munților. 
Imaginea noastră prezintă un aspect 
de la ultima excursie organizată de 
asociația sportivă Poligrafia din Bra- 

C. GRUIA și L. BOGDAN, coresp.
(Continuare in pag. a 7-a)

la Piatra Mare. EiexcursieVn grup de muncitori tipografi din 
sînt printre primii care s-au avîntxut in

Brașov în
„zăpada“ proaspătă, vestitoarea unui 

sezon bogat pentru excursioniști și amatorii de schi.

(175), Olga Domianschitz (173), Li» 
liana Vlăescu (169). Antrenori : Si
gismund Fercncz la senioare și Con
stantin Dinescu la tinerel. Miercuri 
la ora 19 se întîlnesc echipele de ti, 
neret, iar joi la ora 18 cele de se
nioare.

Intîlnirile cu echipele R. P. Po-
a 

in 
fi 
if

lone constituie ultima verificare 
baschetbalistelor noastre fruntașe 
cursul acestui an, după care va 
făcută analiza comportării lor, vor 
trase concluziile și vor începe pregă
tirile în vederea campionatului euro
pean din anul viitor. Jucătoarele noa
stre vor trebui deci să arate in me
ciurile cu baschetbalistele poloneze 
rodul muncii lor de un an și sîntemIrena Twardosz

Viorica N scule seu, că
pitanul echipei de se
nioare a țării noastre.

Alexandra Ro,ga, 
din cele mai valoroase 
jucătoare ale reprezenta^ 
tivei R.P. Polone.

că pentru aceasta nu vor pre- 
un efort. Așteptăm cu

convinși 
cupeți nici 
toată încrederea evoluția reprezenta
tivelor noastre, al căror progres a 
fost evident în ultima vreme.

azi după-amiază de la ora 16 în sala 
Dinamo din Capitală. întrecerile se 
vor disputa după formula 
simbătă la Cluj, adică sînt 
mate 4 meciuri de simplu 
trei partide de simplu femei 
jocuri de dublu (bărbați, femei și 
mixt).

Lotul oaspe este alcătuit din cam
pionul lumii Ciuan Tze-tun, finalistul 
campionatelor mondiale Li Fu-iun, 
mifinalistul aceleiași competiții 
In-șen, fostul deținător al titlului

folosită 
progra- 
bărbați, 
și trei

se»
Si*

SU-r



In regiunea Galați

SPARTĂCWADA DE IARNĂ A TINERETULUI
ÎNREGISTREAZĂ FRUMOASE SUCCESE DE PARTICIPARE

La Uzinele „30 Decembrie" din Arad activitatea 
de cultură fizică și sport nu se desfășoar;

la nivelul posibilităților
Ca in toată țara, și în regiunea 

noastră s-a acordat o atenție deosebită 
competiției de mase „Spartachiada de 
iarnă a tineretului". Au fost luate 
măsuri corespunzătoare pentru mul
tiplicarea și difuzarea regulamentului 
în toate cele aproape 700 de asociații 
sportive, cite numără regiunea Galați, 
au fost instruiți președinții asociați
ilor sportive, profesorii de educație 
fizică.

Consiliul regional U.C.F.S. Galați 
s-a preocupat totodată de difuzarea 
linor afișe, aproape 2000, în toate ra
ioanele regiunii; alte 5000 de afișe 
vor fi confecționate pe plan local.

Trebuie arătat, de asemenea, că, prin- 
tr-o serie de materiale apărute în pre
să (ziarul regional „Viața nouă" și zi
arele raionale „Inainte‘‘-Brăila, „Mil- 
covuT'-Focșani, „Avîntul“-Tecuci), ma
se de tineri și tinere de la orașe 
și sate au fost chemate să fie in pri
mele rînduri ale întrecerii. O contri
buție însemnată în popularizarea com
petiției aduc stațiile de radioamplifi
care din Panciu, Galați și Brăila.

Primele rezultate n-au întîrziat să 
se arate. In toate asociațiile sportive, 
întrecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului au îmbrăcat un 
caracter sărbătoresc, la startul multora 
prezentîndu-se sute și sute de partici- 
panți. Așa s-au petrecut lucrurile în 
asociațiile sportive Progresul Brăila,

PROBLEMA CREȘTERII CADRELOR PROPRII, ÎN DEZBATEREA
CONFERINȚEI REGIONALE U. C. F. S. HUNEDOARA

De curînd a avut loc conferința regio
nală de dare de seamă și alegeri a con
siliului regional U.C.F.S. Hunedoara. 
Din rindul delegaților au făcut parte 
Ștefan Tripsa, Erou al Muncii Socia
liste, muncitori fruntași, maeștri eme
riti ai sportului ca Iosif Strbu și losif 
Petschowski, numeroși sportivi fruntași 
și activiști sportivi din regiune. Darea 
de seamă prezentată de tov. Aurelul 
Bucure, președintele consiliului regional 
U.C.F.S., a scos în evidentă progresul 
înregistrat în ultimul an de mișcarea 
sportivă din regiunea Hunedoara, sub 
conducerea și îndrumarea permanentă ■ 
comitetului regional P.M.R.

Astfel, în anul 1061 număra] asocia
țiilor sportive s-a ridicat la 326. nu
mărul membrilor U.C.F.S. a crescut la 
aproape 103.000 (marca lor majoritate 
cu cotizația achitată Ia zi), al sportivi
lor clasificați la 1630, al secțiilor afi
liate la 270. iar al sportivilor legitimați 
la 3500, Succese de seamă au mai fost 
obținute și în ceea ce privește participa
rea oamenilor muncii de la sate la com
petițiile de -mase cum ar fi „Cupa 4- 
griculturii" (.18.878 tineri și tinere) sau 
la trecerea normelor G.M.A. (peste 
10 000)

După ce au subliniat succesele înre
gistrate de activitatea sportivă, cei “are 
au luat cuvîntul au arătat că realizările 
obținute puteau să fie mult mai mari. 
Acest lucra s-a observat ce] mai 
mult în acțiunea de creștere și formare 
a cadrelor proprii. Deși în regiunea Hu
nedoara există multi tineri dornici și 
capabili să se afirme pe terenurile de 
sport (numai la Spartachiada de iarnă 
a tineretului au fost anul acesta 85.076 
concuren(i), să obțină performante de 
valoare, doar un număr infim a reușit 
să urce treptele măiestriei sportive. Este 
de ajuns să amintim că nici un lînâr 
din această regiune nu a făcut parte din 
lotul de sportivi rornmi care a parti
cipat la J.O. de la Roma. Participanții 
la discuții au fost în unanimitate de a- 
eord că aceasta se datorește greșitei 
orientări în munca unor activiști spor
tivi, care au subestimat posibilitățile 
de creștere și de afirmare a tinerilor 
din regiune, precum și comodității ma
nifestate de unele cadre tehnice. Unele 
exemple pozitive citate chiar în darea 
de seamă ne demonstrează că și din 
această regiune se pot ridica cadre de 
valoare. Este cazul boxerilor Mihai 
Ghiorghioni (Corvinul Hunedoara), de 
mai multe ori component al lotului re
publican. Stclian Bene și Aurel Zelin-chi 
(ambii de la Dinamo Barza) campioni 
republicani de juniori în 1961. atletul 
Iosif Fcrenț (Corvinul) dublu campion 
balcanic etc. Atunci, care este explicația
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CONSTANTIN ANGHEL 
vicepreședinte al consi
liului regional U.C.F.S.

Galați

Ancora S.N.G., Laminorul Brăila, Me- 
talosport Galați, asociații sportive cu 
un număr mare de membri U.C.F.S. 
Frumoase rezultate în direcția mobi
lizării tineretului au avut și o serie 
de asociații sportive din mediul să
tesc, ca de pildă „Partizanii Păcii" 
G.A.C. Urechești, „Victoria" G.A.S. 
Străoane etc.

După entuziasmul cu care a fost în- 
timpinată această importantă acțiune 
in asociațiile sportive, numărul 
participanților pe regiune va de
păși o sută de mii. Noi dorim 
ca pe lingă o largă mobilizare 
a tineretului la întreceri să atra
gem — in același timp — un număr 
cît mai mare de tinere în sport, capi
tol la care deocamdată sîntem defi
citari, mai ales în asociațiile sportive 
de la sate. Totodată nădăjduim ca, cu 
prilejul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, să găsim numeroase elemen
te talentate care să fie îndrumate 
spre practicarea sportului de perfor
manță, mai ales in unele sporturi cum 
sint luptele, halterele, tenisul de ma
să. In această direcție, consiliul re
gional U.C.F.S, Galați primește un

că din regiunea Hunedoara s-au ridicat 
atît de putini sportivi de valoare ? J.a 
cele arătate mai sus se adaugă și fap
tul eă asociații sportive mari ca Mine
rul Lupeni. Jiul Petroșeiii. Sebeșul ș.a. 
nu se străduiesc să crească și să împros
păteze continuu ioturile de sportivi cu 
elemente tinere și nu se îngrijesc de 
organizarea activității sportive în rindul 
tineretului.

Antrenorii intre ei : Din ce regiune a țării să mai aducem niște jucători 
tineri talentați să ne mai salte din coada clasamentului ?

Prin specificul industrial al regiunii, 
aici se găsesc numeroase școli profesio
nale, cu mii de tineri, bogat izvor de 
talente pentru mișcarea sportivă. Dar 
activiștii sportivi din regiunea Hune
doara au făcut foarte puțin pentru atra 
gerea acestora cît și a celorlalți finer' 
din fabrici, uzine, mine și de pe o- 
goare în activitatea sportivă. Așa se. 
explică numărul mic de sportivi Cgiii- 
ma(i și clasificați, precum și nivelul 
scăzut al performantelor Pe bună drep
tate s-au întri-bat unii participant! la 
discuții: „Oare in regiunea noastră nu 
se pot practica cu succes unele disci
pline sportive ca atletismul, luptele, 
halterele, ciclismul, oină, ru%biul?u Con
cluzia generală a fost că posibilități 
există, numai că adesea s-a desfășutat 
o activitate unilaterală, negii jîndu-se 
promovarea unor sporturi. De subliniat 
faptul că la ramurile de sport amintite 
mai sus nici nu au existat comisii re
gionale de specialitate !

Atît darea de seamă cît și unii vorbi
tori au scos în evidentă faptul că in 
regiunea Hunedoara există în prezent 
puține cadre tehnice (antrenori, instruc
tori sportivi, arbitri). Intr-adevăr, poate 
că numărul acestora e mic față de ne
voile regiunii, JJumai că nici accș- 

sprijin prețios din partea comisiilor 
regionale pe ramură de sport (în spe
cial a celor de șah și tenis de masă) 
ai căror activiști s-au deplasat în a- 
sOciațiile sportive din raioane, pentru 
a ajuta la desfășurarea concursurilor 
și a depista elementele de perspectivă.

La succesul actualei ediții a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, o con
tribuție importantă o aduc organiza
țiile U.T.M. care — mai mult decît în 
anii preeedenți — desfășoară o largă 
muncă de cuprindere a utemiștilor ca 
și a tuturor iubitorilor de sport în în
trecerile acestei tradiționale competi
ții. Organizațiile U.T.M. de Ia Lami
norul Brăila, Ancora S.N.G., Metalo- 
sport Galați. Speranța (asociația spor
tivă a Școlii medii nr. 4 cu program 
special de educație fizică) etc. merită 
să fie evidențiate pentru activitatea 
desfășurată pînă acum.

In concluzie, se poate spune că în 
regiunea noastră, primele starturi în 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
au confirmat marea popularitate a a- 
cestei competiții care înregistrează 
pretutindeni frumoase succese de par
ticipare. Ea se află în centrul aten
ției maselor de tineri și tinere care 
se avintă cu mult elan în întreceri, 
din dorința de a se iniția în tainele 
sportului, de a practica în mod or
ganizat activitatea sportivă.

tia nu își aduc contribuția cuvenită la 
dezvoltarea activității sportive, coniplă 
cîndn-se în comoditate și formalism 
Antrenori ca Ilie Savu, Nicolae Opriș. 
Gică Teodorescu (fotbal). Constantin 
Ciontescu (atletism). Al. Cosma (volei). 
Mircea Muntean» (lupte) și profesori 
de educație fizică ea Ioana Ciolns 
(Orășlie), Virginia Pintea (Petroșeni),

Doina Hollioș (Brad). Ioan Stanciu 
(Hațeg) etc. au muncit cu rezultate 
slabe, neglijîndu-și în repetate rînduri 
principalele îndatoriri. O vină o are — 
desigur — și vechiul consiliu regional 
U.C.F S„ care nu a controlat suficient 
munca depusă de aceste cadre tehnice 
Și nici nu s-a preocupat de formarea 
altora

Lipsa de preocupare pentru formarea 
cadrelor proprii explică și insuficienta 
muncă educativă dusă in rîndul sporti
vilor.

Una din lipsurile cele mai grave ma
nifestate în munca activiștilor sportivi 
din regiune s-a manifestat in caracterul 
spontan al acțiunilor întreprinse, goana 
după rezultate de moment, într-un cuvînt 
munca fără perspectivă.

Principala sarcină a consiliului regio
nal U.C.F.S. Hunedoara este munca de 
calitate pe care trebuie s-o desfășoare 
toțj membrii consiliului. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cit în regiunea Hu
nedoara există toate condițiile pentru 
îmbunătățirea continuă a activității 
sportive de mase ți, pe această bază, 
dezvoltarea sportului de performantă.

OCTAVIAN GINGU 
MIRCEA TUDORAN

Sportul, această activitate recreativ- 
educativă care a cuprins în ultimii ani 
sute și sute de mii de oameni ai mun
cii din toate colțurile țării, e îndrăgit 
și la Uzinele „30 Decembrie" din 
Arad.

Asociația sportivă U.T.A. are în e- 
vidență un număr de 2770 membri 
U.C.F.S. și aproape 1000 de membri 
susținători. In cele 9 secții pe ramu
ră de sport ale asociației activează 218 
sportivi, masa membrilor U.C.F.S. 
desfășurîndu-și activitatea în cadrul 
celor 15 grupe sportive organizate pe 
secții de producție.

Vorbind despre diferitele aspecte ale 
activității de cultură fizică și sport in 
rindurile maselor și de rezultatele ob
ținute de salariații Uzinelor „30 De
cembrie" pe tărim sportiv, amintim 
locurile I ocupate la faza pe oraș a 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului la volei, fotbal și handbal și pri
mul loc obținut de asociația sportivă 
U.T.A. in competiția ..Cupa textilistu- 
lui". La crosul „Să intimpinăm 1 Mai" 
au participat 728 tineri iar la con
cursurile din cadrul campionatului a- 
sociației au luat narte 255 de sportivi. 
La aceste rezultate mai putem adăuga 
și succesul înregistrat la începutul lu
nii decembrie, cind cu sprijinul orga 
nizației de partid și al conducerii în
treprinderii. asociația sportivă — in 
colaborare cu organizația U T.M. si 
comitetul sindical — a introdus pauza 
de gimnastică in producție in 8 sec
toare. angrenind in această activitate 
recreativă aproximativ 800 de sala- 
riați. Pe linia sportului de performan
ță U.T.A a obținut un titlu de cam
pion R.P R la caiac dublu juniori și 
titlurile de campioane regionale pe e- 
chipe la popice (fete) și la fotbal (ju
niori)

Despre realizările amintite am luat 
cunoștință cu ocazia unei ședințe de 
analiză a activității sportive din Uzi
nele „30 Decembrie", la care au parti
cipat toți factorii răspunzători de a- 
ceastă problemă. Analizîndu-se munca 
depusă pe tărim sportiv, s-a vorbi! 
însă mai mult despre lipsuri decit des
pre realizări. Și era firesc să fie așa, 
deoarece realizările pe linie de sport 
din această mare întreprindere, care în 
repetate rîriduri a fost Iruntașă pe ra
mura de producție, au rămas cu mult 
în urma posibilităților

In anii trecuți, U T A se număra 
printre asociațiile sportive fruntaședin 
țară Azi, dacă s-ar intocmi un „cla
sament" al asociațiilor sportive, ea ar 
ocupa un loc periferic. Și, cu totul ne
firesc, deși la U.T.A. condițiile pentru 
practicarea sportului au devenit tot 
mai bune, numărul campionilor repu
blicani și al sportivilor din loturile 
R.P R a scăzut. Față de cei 8 spor
tivi din loturile republicane, cei 7 cam
pioni republicani, 10 maeștri ai spor
tului și 1 maestru emerit pe care-i nu
măra asociația sportivă UT A in 1957, 
anul acesta asociația nu are decît trei 
sportivi în loturile R.P R. doi sportivi 
care au obținui un titlu de campion 
republican și 3 maeștri ai sportului 
care participă la competiții 1

Dacă mai adăugăm faptul că o se
rie de secții pe ramură de sport, cum 
sint boxul, luptele, tenisul de masă, 
ciclismul, halterele și voleiul și-au în
cetat activitatea, ne putem da seama 
cît de slab au mers treburile la acea
stă asociație sportivă.

Să trecem insă la un alt capitol. 
Cum se poate vorbi la UTA despre 
dezvoltarea sportului de mase la ni
velul posibilităților, cind în acest an 
campionatele asociației nu au reușit să 
angreneze marea masă a salariaților ? 
Există deci un regres evident care um
brește tradițiile sportive ale acestei 
mari întreprinderi

Cauzele lipsurilor ? Le vom vedea 
analizind activitatea urtor secții pe 
ramură de sport In secția de atletism, 
de pildă din cei 26 de sportivi, la an 
trenameme participă în medie doar 
12. V. Supureanu. antrenorul acestei 
secții, își planif’că formal, nejudicios. 
procesul de pregătire, folosind metode 
depășite. La baza selecționării sporti
vilor nu stau criterii corespunzătoare 
Astfel, el lucrează i întîmplare cu un 
număr redus de atleți, care nu înde
plinesc condițiile necesare practicării 
acestui sport. De aici și rezultatele sla
be din această secție. Neexislînd o pre
ocupare pentru popularizarea atletis
mului și organizarea unor concursuri 
cu caracter de mase pentru atragerea 
și selecționarea tinerilor din uzină, s-a 
ajuns la situația ca secția să numere 
doar două sportive salariate ale între
prinderii. Un lucru de neîngăduit și cu 
atît mai grav, cu cît recrutarea ele
mentelor din, afara uzinei a ajuns la 
U.T.A. o practică: 50 la sută din 
membrii secțiilor pe ramură de sport 
sînt angajați ai altor întreprinderi și 
instituții sau elevi din diferite școli.

Secția de atletism nu e singur: 
care munca de instruire sportivă 
duce la un nivel necorespunzător, 
canotaj, de exemplu (secția e con< 
de instructorii voluntari Pavel A 
și Ion Moțică), planurile de antr 
ment prevăd numai distantele ce 
mează a fi parcurse, tară indicare 
biectivelor de antrenament, in a 
stă secție și la secția de tenis de < 
antrenamentele s-au întrerupt 
din luna septembrie, fapt care duc 
scăderea pregătirii tehnice si fizic 
sportivilor.

La tir (antrenor Ion Popovici) ț 
fotbal (antrenori I Reinhardt, N 
mitrescu și Adalbert Sida) procesu 
instruire se desfășoară în mod c< 
punzător: totuși fotbalul, această 
îndrăgită disciplină sportivă, a i 
prea puține satisfacții muncitorilor 
nei. Rezultatele sub posibilități i 
nute in unele partide, precum și s 
ția precară din clasamentul carr 
natului categoriei A s'" explică 
starea de spirit din cadruf form: 
care iasă de dorit Neînțelegerile 
tre unii jucători, atitudinea de in 
fare și lipsa de dragoste față de i 
pă a unor fotbaliști a dus la lins: 
coeziune și la demobilizarea unor 
cători în unele meciuri înainte 
partida cu Steagul roșu la unii j 
tori s-a manifestat o stare de vi 
reală și de neîncredere in posibili* 
colectivului. Jucătorul Sasu in gt 
după căpătuială a părăsit la nn 
ment dat echipa, iar Florist care 
asemenea și-a exprimai de neni 
rate ori dorința de a părăsi ec 
și-a insultat coechipierii, subestit 
posibilitățile unora dintre ei A, 
acțiuni demobilizatoare și-au pus 
prenta pe comportarea întregii forn

O vină importantă pentru act 
stare de spirit aparține consilitilu 
sociației, biroului secției de fotba 
antrenorilor Reinhard* și Dumitri 
care nu s-au situat pe o poziție fe 
principială, in scopul de a curma 
rădăcini aceste manilestări nes 
toase. In loc să se promoveze eleni 
tinere corespunzătoare, s a căzut 
panta compromisurilor și a plocc 
față de jucătorii in cauză

In ședința de analiză a . activ 
de cultură fizică și sport din ct 
Uzinelor. „30 Decembrie" ș-a v 
pe iarg despre cauzele care au d; 
această situație. Consiliul asoci 
sportive (președinte Teodor Blaj), 
a fost ales abia in luna septembr 
a primit ca „moștenire" starea di 
cruri, a fost aspru criticat de mi 
tori, de comuniști, cărora le e d 
asociația sportivă și care doresc 
munca pe tărim sportiv să ajung; 
mai curînd la nivelul muncii prof 
nale din această întreprindere

Ca un prim indiciu că în curin 
sociația sportivă. UT A va porn 
un drum bun îl constituie faptul i 
ocazia acestei ședințe s-au făcut < 
rie de propuneri privind imbimătă 
activității sportive, care au fost ; 
late de către toți cei prezenți

Merită de subliniat inițiativa , 
se organiza lunar o zi cultural s| 
lă a tinerelului precum și organi: 
in cinstea sportivilor fruntași a 
acțiuni ca ..zile ale tineretului" 
grame dedicate virfurilor sportive 
zentate de brigăzile artistice de a 
ție și difuzate , la stația de radioa 
licăre, intitniri cu fruntași în sport 
vor face expuneri despre eoni 
practicării sportului n trecut si in 
zent

l.a fel de utilă ni se pare stab 
unor măsuri privind îmbunătățirea 
pagandei și agitației sportive pri 
menajarea unei gazete sportive pe 
nă, a unor colțuri sportive pe sec 
de producție și a unei vitrine spi 
cu trofeele asociației. De asemenea 
indicată organizarea unor conh 
cu teme sportive

In afară de cele amintite s-au 
hotărî t : elaborarea unui plan cc 
de măsuri pentru intensificarea rr 
politice in vederea atragerii a ce 
țin 70% din salariați în U.C.F S 
nerea la punct a evidenței acti’ 
asociației sportive, înființarea uno 
secții, amenajarea unor terenuri, 
pletarea inventarului sportiv la 
secții, organizarea de manifestări 
tural-sportive săptăminale cu spr 
organizației sindicale, pentru reali 
de venituri proprii ș. a.

Am amintit o parte din măsurile 
s-au luat din inițiativa organizați 
partid a Uzinelor „30 Decembrie 
Arad în vederea îmbunătățirii aci 
ții sportive din întreprindere, pen 
fi urmate și în alte locuri unde 
ca în domeniul sportului mai la: 
dorit. Sîntem convinși că cele st; 
cu ocazia ședinței de analiză ș 
traduse în viață, iar roadele unei i 
bine organizate se vor vedea 1 
rind.



4 SA SE AFIRME

Bogată și interesantă este activitatea 
sportivă a studenților patriei. Tineretul 
din institute și facultăți participă în 

iroporții de masă la marile competiții, își 
idică neîncetat măiestria, se călește pe tere- 
urile de sport. Viitorii specialiști în cele mai 
ariate domenii de activitate, cei chemați să 
ontribuie și ei prin priceperea și hărnicia lor

la desăvîrșirea construcției socialiste părăsesc 
băncile amfiteatrelor bine pregătiți, puternici 
și viguroși din punct de vedere fizic.

In dorința de a face cunoscută cititorilor 
noștri activitatea sportivă studențească, am 
hotărît să vizităm marile centre universitare 
ale țării. Inaugurăm astăzi acest ciclu de pre
zentări. Primul popas - la lași.

10ADELE UNEI STRINSE COLABORĂRI
Cetatea Universitară". Așa este 
scut acest cartier al lașului, si- 
pe pitorescul deal al Copoului. Cu 

ora matinală, la sediul U.A.S. 
era animație. Lectorul DUMITRU 
RAVESCU, șeful comisiei sportive, 
foarte solicitat în aceste zile, cînd 
efinitivează programul vacanței 
î apropie și sînt în plină desfă- 
e două mari competiții: campio- 
e universitare și întrecerile Spar- 
’Jei de iarnă a tineretului. To
rn, Zugrăvescu ne-a stat, totuși, 
jarte multă amabilitate le dispo-

guț de la Facultatea de electrotehnică _ importante competiții aflate în plină 
a îndeplinit norma de maestru al spor- -------
tului, în timp ce gimnasta Rodica Al- 
dea (I.M.F.) se pregătește să cuce
rească înaltul titlu. Și, sîntem siguri 
că va reuși. Evident, v-am dat numai 
cîteva exemple care confirmă pasiunea 
pentru sport a studenților ieșeni și 
creșterea neîncetată a măiestriei lor.

— Cum apreciați, in general, ac- 
vitatea sportivă a studenților din 
mirul universitar ieșean ?

— Unele rezultate pe care le-ați 
amintit au fost subliniate și cu pri
lejul recentei conferințe regionale a 
U.C.F.S. Am vrea să cunoaștem 
modul in care colaborează Asocia
țiile studenților cu catedrele de e- 
ducație fizică, cu organizațiile 
U.T.M. și cu consiliul regional 
U.C.F.S.

desfășurare.
— Ultima noastră întrebare 

referă ia proiectele de viitor...
— Ne propunem să impulsionăm 

tivitatea în domeniul atletismului 
masă, a Complexului G.M.A., capitol 
neglijat în ulima vreme, să mărim nu
mărul terenurilor simple de volei și 
baschet. In sfirșit, avem în perspec
tivă organizarea unor întreceri sporti
ve săptăminale, care să devină tradi
ționale.

se

ac-
de

la

La Iași ningea... Ba chiar visco
lea bine. Cel mai bucuros era asis
tentul CONSTANTIN IOVAN de 
Facultatea de educație fizică a In
stitutului pedagogic. Ii creștea ini
ma văzînd cum... cresc „nămeții*4... Și 
nici nu-i de mirare. Constantin Iovan 
este un pasionat al schiului. în anii 
studenției a practicat cu destul suc
ces acest sport, făcînd chiar parte 
din echipa studen* 
țească a tării noas
tre care a partici
pat Ia ,,mondialele* 
universitare de la 
Chamonix. Acum, 
dragostea pentru schi este îndreptată 
și spre atragerea unui număr cît mai 
mare de tineri la practicarea acestui 
sport.

Asistentul Constantin Iovan de la 
Facultatea de educație fizică a Insti
tutului pedagogic a luat în acest an 
o inițiativă demnă de 
îmbrătișînd propunerea 
Centrul universitar și 
au organizat o tabără
schi pentru studenții ieșeni. După o

selecție riguroasă, antrenorii flon- 
stantin Iovan și Adrian Odocliian au 
reținut pe cei mai dotați, care se 
pregătesc în probe de fond ți alpine. 
După o perioadă în care
s-a pus pe pregătirea fizică 
rală (dezvoltarea forței, a vitezei 
reacție, corectarea unor deficiențe 
echilibru etc.) s-a trecut acum 
însușirea — iar

accentul 
jțene- 

de 
de 
la 
la

INITIATIVE
r pentru unii chiar 

perfecționarea 
procedeelor tehnice. 
Este de remarcat 
silința studenților 
schiori care își pe
trec cu plăcere o 

timpul liber la orele 
vor concura la cam- 

este

țoală lauda, 
lui C. Iovan,
U.C.F.S. — 

de ini|ierc în

bună parte din 
de inițiere. Ei 
pionatele universitare. Dar nu 
exclus să-și încerce forțele și la în
treceri cu caracter republican. Mai 
ales că la campionatele noastre de 
schi, lașul n-a prea avut reprezen
tanți.

Avea 
bucure 
văzînd
rau dincolo de geam...

deci toate motivele să se 
asistentul Constantin Iovan 
fulgii mari care se învolbu-

Cu pricepere, cu tragere de inimă.ut

Sportul se bucură de multă sim- 
în rîndul celor peste 10.000 de 

ințî din centrul nostru ttniversi- 
Despre interesul pe care studenții 
i îl acordă activității sportive vor- 
cifrele. Anul acesta, de pildă, am 
peste 3.000 de participant! la cro- 
,7 Noiembrie". Aproape 4.000 de 
nți au luat startul în prima eta- 

i campionatelor universitare, iar 
mii, se pregătesc în vederea în- 

rilor Spartachiadei de iarnă a ți
ului.
actualul sezon, două echipe din 

jl nostru, alcătuite în mare majo- 
* din studenți au promovat în prî- 
categorie a țării, la baschet fete 
onomia) și volei băieți (C.S.M.S.). 
jiștîi de la C.S.M.S. au terminat 
donatul republican pe un foarte 
abil loc 4, trăgătorul Traian Co-

mane și... angajamente
tivitatea din această iarnă a stu- 
lor ieșeni putea fi mult mai bo- 
dacă cele două săli ale C.S.M.S., 

riate prin contract de o serie de 
Iute și facultăți, ar fi fost date la 
in folosință.

ir n-au fost. In rindul studenților 
uns să circule ca un adevărat 
uotiv întrebarea: cînd își va în- 
ni C.S.M.S. angajamentul? In a- 
j timp, cei de la C.S.M.S se în- 
ă la rindul lor: cînd își va în- 
ni angajamentul Trustul de con
ții Nr. 1 care a contractat lu- 
■a de reamenajare a sălilor încă 
vară ?
ci cercul se închide. Trustul nu 
are pe cine da vina. Decît poate 
propria sa nepunctualitate.

g. I. Jitaru, care răspunde de lu- 
a promis solemn : „La 1 septem- 

" La termenul promis sălile n-au 
gata. „Precis, la 1 octombrie 1“ 
atunci studenții n-au putut capă- 

îult doritul acces în săli. Nici la 
‘iembrie, nici la 1 decembrie lucra- 
nu a fost terminată. Acum trustul 
iite că își va ține, în sfirșit, la 1 
arie 1962 angajamentul de atîtea 
:ălcat.
i glumeț a spus că ar fi mai bine

1 aprilie. Tot este ziua... păcăie-

— Această colaborare este foarte 
rodnică. Se întocmesc în comun pla
nurile de muncă, se stabilesc compe
tițiile la care vor participa studenții, 
periodic se analizează activitatea de-

Interviul 
nostru

pusă de comisia noastră O inițiativă 
lăudabilă au luat-o catedrele de edu
cație fizică, delegînd asistenți pe lingă 
Asociațiile studenților pentru o mai 
strînsă colaborare. Ne-au ajutat foar
te mult specialiști ca Gh. Luca și Mir
cea Avram (baschet), Petre Savin (vo
lei), Al. Merică și D. Pedimonte (a
tletism), I. Spineanu și 1. Marica 
(fotbal), O. Ungureanu, Ligia Vasila- 
che și Eugenia Raicu (gimnastică). 
Trebuie să subliniez în mod special a- 
jutorul eficace, activ și permanent pri
mit din partea Comitetului de partid 
al centrului universitar Iași (secretar, 
conferențiar Aurel Loghin).

Nu pot să închei fără să semnalez și 
unele greutăți întîmpinate în desfășu
rarea acestei colaborări: Asociațiile 
studenților de la Universitatea „Al. I. 
Cuza", institutul Pedagogic, chiar și 
de la Institutul Politehnic nu țin tot
deauna o legătură suficient de strînsă 
cu catedrele de educație fizică, nu cer 
ajutor atunci cînd este cazul. In ace
lași timp. Asociațiile studenților și or
ganizațiile U.T.M. de la Universitate, 
I.M.F. și Institutul Politehnic se preo
cupă prea puțin de mobilizarea stu
denților la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă și la campionatele universitare,

PE PANOUL DE ONOARE

Colegii îl apreciază pe GI1EOR- 
GHE CUZA, student în anul II al 
Facultății de educație fizică la In
stitutul pedagogic. Fruntaș la învă
țătură, bun organizator, primul în 
toate acțiunile care se inițiază în 
facultate, Gheorghe Cuza este cunos
cut și ca un bun baschetbalist, Jă- 
cînd parte din echipa facultății. Re
cent, el a fost ales în biroul orga
nizației U.T.M. pe facultate.

Eugenia Radulescu a terminat Insti
tutul de Cultură Fizică în acest an, iar 
acum muncește cu sîrguinfă la Facul
tatea de educație fizică a Institutului 
pedagogic. Emoția debutului a trecut 
repede. In ciuda unui stagiu în învă- 
țămînt doar de cîteva luni, asistenta 
Eugenia Rădulescu conduce orele cu pri
cepere, alcătuiește programe interesante, 
atractive, apreciate de studenți. Specia
litatea de bază: gimnastică.

Pasiunea profesoarei a găsit în insti
tut un teren propice. Aici au fost create 
condiții excelente pentru practicarea 
sportului. La dispoziția studenților stau 
două săli bine utilate, care satisfac 
cerințele. Bogată este magazia de mate
riale și echipament — un veritabil „ma
gazin sportiv-. (Tocmai atunci erau 
descărcate 50 de perechi de schiuri, noi- 
noufe). încă din această toamnă a în
ceput amenajarea în curtea institutului 
a unui adevărat complex polisportiv 
care va cuprinde terenuri de volei, bas
chet, handbal în 7, pistă de atletism, 
sectoare de sărituri. Va fi gata în pri
măvară. La inițiativa utemiștilor între
gul volum al lucrărilor va fi efectuat 
prin muncă patriotică. Alături de stu
dent!, cadrele didactice participă cu 
mult entuziasm la această acțiune.

Facultatea de educație fizică a pășit 
în cel de al doilea an de activitate. 
Cei 73 de studenți se pregătesc pentru 
a deveni cadre de bază ale mișcării 
noastre sportive. Anul viitor, primul lot 
de absolvenți va porni spre diferite col
țuri ale țării, acolo unde este nevoie 
de specialiști cu o înaltă calificare.

Intre orele de. curs și de lucrări prac
tice studenții desfășoară o bogată acti
vitate sportivă. De la începutul anului 
universitar au avut loc nu mai puțin

Studenta SILVIA ILIESCU, anul III 
Institutul Agronomic, se numără printre 
fruntașele la învățătură pe institut. 
Disciplinată, bună colegă (ajută tot
deauna studentele mai slabe), Silvia 
Iliescu este și o excelentă sportivă, 
o baschetbalistă de nădejde, compo
nentă a echipei care activează în 

campionatul republican.

Gimnastica se numără printre discipli
nele sportive cele mai îndrăgite de stu
dentele din Iași. In momentul de fată 
au loc în toate institutele și facultă
țile pregătiri în vederea începerii apro

piatelor campionate universitare

de 14 intîlniri de baschet (dintre care 
10 cîștigate), altele de volei, atletism, 
handbal, gimnastică. In momentul de 
fată centrul de greutate îl constituie 
participarea la campionatele universi
tare și la Spartachiada de iarnă a tine
retului.

Nu este de mirare ca într-o asemenea 
ambianfă cadrele de profesori să mun
cească cu toată pasiunea, cu bucurie, 
cu tragere de inimă. Cum face de alt
fel și asistenta Eugenia Rădulescu

Materiale redactate de VALERIU 
CHIOSE, TIBERIU STAMA și PE
TRE CODREA, corespondent regio
nal.
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NICOLAE DANULESCU, stu
dent în anul III la Facultatea de 
Istorie a Universității „Al. I. Cuza* 
și-a cucerit stima colegilor prin 
comportarea sa disciplinată, prin 
buna pregătire, prin pasiunea cu care 
muncește. El face parte din echipa 
de fotbal a Universității, campioană 
pe centru.

C
0
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♦ La Universitatea „Al. I. Cuza*v 
orele de educație fizică sînt frec
ventate de aproape 1.700 studenți. 
De remarcat că majoritatea sînt 
fruntași la învățătură.

♦ Cadrele didactice participă 
activ la dezbaterile teoretice ale 
celor mai importante probleme din 
mișcarea de cultură fizică, prezen
tarea de referate științifice a de
venit o tradiție. In curînd vor fl 
purtate discuții pe marginea unor 
noi lucrări ; „Pregătirea fizică a 
jucătorului de fotbal" (autor, lec
tor ion Spineanu), „Aparate aju
tătoare pentru dezvoltarea forței- 
(asistent Octav Ungureanu), „Gim
nastica în producție* (lector Ion 
Spineanu si asistent Gh. Luca).

♦ 150 de studenți și studente de 
la Institutul Politehnic vor lua 
parte în timpul vacanței ia tabe
rele de schi ce se vor organiza 
In cele mai pitorești locuri ale 
țării.

♦ Echipa de fotbal a Universi
tății „Al. I. Cuza** a cucerit de 
patru ori consecutiv titlul de cam
pioană universitară pe centrul 
Iași. Cei mai buni din formație; 
studenții fruntași la învățătură 
Dănulescu si Buzatu (Istorie III)» 
Tăcu (Chimie ni) si Anton (Mate
matici IV).

♦ In centrul universitar Iași 
există peste 20 de secții afiliate 
la federațiile de specialitate, prin
tre care 5 la handbal, 5 la bas
chet 4 la volei etc. Sînt înregis
trați 150 de sportivi legitimați 
(dintre care 47 fete) prin asocia
țiile sportive studențești și peste 
200 prin alte asociații sportive.

♦ Prin grija comisiei sportive a 
U.A.S. iași au fost create repre
zentative pe centru la baschet, vo
lei, handbal, tenis de masă, atle
tism, fotbal și șah.

♦ Ințelegînd să stimuleze pe 
studenții fruntași Ia învățătură și 
sport ca și pe ce, care au luat 
parte în mod activ la acțiunile 
patriotice, U.A.S. Iași a organizat 
frumoase excursii ia Bîrnovaj 
București si Bicaz, la care au par
ticipat peste 800 de studenți șl 
studente.

♦ Un număr de 20 de studenți 
din fiecare institut participă în 
aceste zile la un campionat de 
tenis de masă dotat cu „Cupa 30 
Decembrie**. întrecerile au loc la 
Casa de Cultură a Studenților.



Marginalii ia ultimul concurs internațional al anului Vatra Dorn<

Un valoros 2-2, dar putea fi 4-0 Schiorii sînt gata de start
Intîlnirea de scrimă Steaua Bucu

rești — Honved Budapesta care în
cheie competițiile internaționale din a- 
cest an a avut un bilanț pozitiv: 2-2 
în întrecerea pe echipe și 3-1 la „in
dividuale". Sînt rezultate care, firește, 
rețin atenția.

Șt totuși, în parte, scrimerii de Ia 
Steaua ne-au dezamăgit. Unii dintre 
specialiștii care au asistat la între
ceri au apreciat că scorul de 3—1 
pentru Steaua ar fi ilustrat mai bine 
raportul de forțe; alții au „văzut- o 
victorie și mai netă a seri meri lor buc.u- 
reșteni, cu 4—0.

Părerea noastră este că 4—0 ar fi 
fost pe deplin posibil, scrimerii de la 
Steaua pierzînd — nemotivat — spa
da și sabia.

La spadă, de pildă, ei au condus cu 
4—0 și 7—4. Stei ian care a tras, în 
continuare, cu Torok și Szaniszlo s-a 
comportat inadmisibil de slab. El a a- 
doptat o tactică pasivă, cedînd cu re
gularitate inițiativa adversarilor săi. 
în sfîrșit, o ultimă șansă, la 8—7 
pentru 1 lonvcd, asaltul Dobrescu — 
Szaniszlo. Egalarea ar fi putut sur
veni, dacă Dobrescu ar fi renunțat la 
nesfîrșita sa suită de „cupe-uri" și ar 
fi dat dovadă de mai mult spirit de 
echipă...

raionul Vatra 
schiul. Dacă 
vom/constata

Dornei sportul Nr. 1 
vom face o stati

că majoritatea spor- 
sînt schiori, pârtiei-

Aproape integral în avantajul scri- 
* î s-a desfășuratmerilor de la Steaua

și întrecerea la sabie. Sportivii bucu- 
reșteni an condus cn 3—1, 5—3 și 
7—5, dar adversarii lor au reușit să 
cîștige chiar pe „linia de sosire". De
cisiv pentru soarta meciului a fost 
asaltul Mustată Pezsa, de fapt,
confrinhta-reâ directă dintre cei mai va
loroși sabreri ai concursului. Mustață 
a început bine, reușind să ia un a- 
vantaj substanțial (3—1). In conti
nuare însă, el comite o serie de gre
șeli: a atacat fără să se acopere, a fost 
contraatacat pe oprire, n-a știut să 
anihileze avantajul la alonje al lui 
Pezsa. (Greșeli pe care, evitîndu-le la 
individuale, a avut satisfacția ocupării 
unui meritat loc întîi). Este foarte a- 
devărat însă că la acest asalt, arbi
trii n-au fost suficient de atenți. Mus
tață fiind pus în inferioritate prin anu
larea unor fraze clare...

Cîteva rinduri despre comportarea, 
în general, a scrimerilor bucureșteni.

Floretiștii, în ansamblu, și-au făcut 
datoria. Cu o excepție — Ionel Drîinbă. 
Talentatul nostru floretist abuzează de 
fleșe necontrolate, 
repede (vezi asaltul 
ha ,,individuaile“).

Fetele au fost la 
impresionat plăcut 
Geta Sachelarie. Alături de ele ne-au 
plăcut 
modă 
Grieb 
poziția 
mult în unghi) și Elena Bejan (cea

5—3 și

se demoralizează
cu Gyuricza de

înălțime. Ne-au
Maria Vicol și

Paula Lăzărescu (tenace, inco- 
pentru orice adversară), Lidia 
(va trebui să-și corecteze însă 
brațului, deoarece lucrează prea

Unul dintre cele mai frumoase asalturi la întrecerea individuală a opus 
experimentatei floretiste de la Honved, Zsabka pe talentata trăgătoare 

Florența Albu

și evoluția Florenței Albu 
în asaltul cu Zsabka). Ea 
o floretistă cu multe posi-

mai combativă dintre trăgătoare). Pro
mițătoare
(mai ales 
se anunță 
bilități.

O revelație — spadasinul N. Mari
nescu. Va trebui însă să-și formeze a- 
tacul (beneficiind de o excelentă a- 
lonjă) și, bineînțeles, să opteze, fie 
pentru spadă, fie pentru pentatlon...

Dintre sabreri, în afară de Mustață,

Foto: Paul Romoșan

face opriri. Mențiuni pentru 
și Alexe — mai curajoși, mai 
în raport cu evoluțiile ante-

bine's-a comportat și Vintilă. In apă
rare este însă vulnerabil; în loc să pa
reze el 
Culcea 
deciși, 
rioare.

Nu putem încheia aceste rîndwri fără 
a scoate în evidență, excelenta orga
nizare a acestei frumoase întîlniri.

în 
este 
stică 
tivilor din raion 
panți cu regularitate la toate concursu
rile. Foile de concurs dovedesc din plin 
acest lucru, iar faptul că reprezentativa 
regiunii Suceava este alcătuită aproape 
în exclusivitate din schiori din Vatra 
Dornei, este elocvent.

Pentru a ne informa despre stadiul 
de pregătire al schiorilor fruntași din 
raion ne-am adresat profesorului de e- 
ducâțîe fizică Petre Gotea, antrenor la' 
Școala sportivă de elevi, care are în 
supraveghere peste 70 de tineri schiori. 
Am aflat astfel că schiorii acestei școli 

•au început de mai multă vreme pregă
tirile, lu crin d în aer liber și în sală, 
în urma controalelor periodice a ieșit 
în evidentă forma bună a fondiștilor 
Viorica Vlasa, Zenovia Lungul eseu, Or- 
tansa Cojoc, Traian Cucerea, Virgil Bi- 
gliiv, Teodor Tătaru. a săritorilor Gheor- 
ghe Bondar, Valică Gorea, toii elevi sîr- 
guincioși și la învățătură. Zăpada că
zută în ultima vreme a stîrnit o mare 
bucurie în rîndurile schiorilor din Vatra 
Dornei, care, fără a întîrzia, au și’ tre
cut la lucru pe zăpadă.

0 frumoasă activitate 
la centrul de schi pentru 
cobeni, unde instructorul 
raș lucrează cu 75 de copii între 9—17 
ani. Și aci am găsit elevi deosebit de 
merituoși, atît în pregătirea școlară cit 
și în cea sportivă. Printre ei amintim 
de Marioara Șut eu, Bodica Gagea, Mi
hai Zlotaru și Teofil Mihăilă.

0 mare importanță se acordă parti
cipării selecționatei orașului Vatra Dor
nei la probele nordice ale „Cupei

sc observă și 
copii din la- 
Mihai Grigo-

R.P.R.“, competiție așteptată cu î 
interes de către schiorii domeni. 
și-au început de mai multă vreme 
gătirile, pentru a putea reprezenta 
cinste orașul Vatra Dornei. Petre G< 
Dumitru Olteana (Olimpia), Mi 
Bălăi (Sănptatca), loan Prelipca ( 
taxa) ș.a. s-au dovedit cei mai vred 
Comisiile regională și raională de 
ci aii late au prevăzut pentru sez
anului 1962 participarea schiorilor I 
tași din Vatra Dornei la o serie de 
cursuri cu caracter de verificare a 
diului de antrenament și de sele 
Comisia de schi a raionului a ale, 
un bogat program competițional, 
care se remarcă următoarele concur; 
Concursul de deschidere a sezon1 
Concursul raional de selecție, „( 
orașului Vatra Dornei* 6 (cn pârtii 
rea selecționatelor orașelor Cîmpul 
Gura Humorului și Suceava), 
Giumalău“, „Cupa 16 Februarie", 
cum și alte competiții care vor fi 
ganizate pentru trecerea normelor 
plexului G.M.A. și în cadrul Sparta*  
dei de iarnă a tineretului.

O frumoasă realizare a schia 
dorneni este amenajarea unei 
line de pe care se pot, efectua sur 
de 25—30 m. Elevii Școlii sportivi 
participat cu mult entuziasm la î 
ca patriotică prin care a fost const) 
această trambulină. Paralel au fost 
cătate și reamenajate și 
coborîre și de fond din 
orașului.

Toate aceste pregătiri 
schiorii din Vatra Bornei
ca în anul 1962 să aibă ca și în 
lalți ani o comportare frumoasă.

pirtiile 
împrejuri

dovedesr 
sînt bol

CONSTANTIN ALEXA-coresp. regi
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ACTIVITATEA EA

£
înotători de la 
vîrstă, deși fe- 
interzice acest 
susmenționate 
mai tineri au

Decembrie" pentru 
competiție de polo

• La bazinul acoperit de la Floreas
ca au continuat întrecerile de polo ale 
echipelor de juniori. Competiția — do
tată cu „Cupa de toamnă" — a lost 
cîștigată de Rapid. A mai rămas de 
disputat un singur joc, care afectează 
doar locurile 4—5: Știința — S.S.E. 
nr. 2. Iată rezultatele înregistrate în 
ultima etapă : S.S.E. nr. 2 — Dinamo 
4—4, Progresul — S.S.E. î 
C.S.S — Știința 12—2, 
Steaua 11 — 1. Clasamentul 
toamnă" se prezintă astfel :

• In „Cupa 30 
echipele de pitici, 
organizată de clubul Progresul, s-a dis
putat un singur joc : Progresul — Ra
pid 6—1. Pentru primele două locuri 
se vor întîlni, la sfirșitul acestei săp- 
tămîni, S.S.E. nr. 1 și S.S.E. nr. 2.

1. Rapid
2. Progresul
3. Clubul sportiv
4. S.S.E. nr. 2
5. Știința
6. Dinamo
7. Steaua
8. S.S.E. nr. 1

șc.

7 7
7 l
7 !
6 :
fi :
7
7
7 I

6
5
2
2
1
0
0

Rapid —
„Cupei de

0 54:13 14
1 44:15 12
2 68:19 10
3 23:31 5
3 23:37 5
3 25:49 5
5 19:53 2
6 10:49 1

Activitatea la hochei pe gheață
• începe campionatul orașului București • Echipa noastră

* Campionatul de hală la natație 
pentru copii și juniori a ridicat cîteva 
probleme de organizare. Antrenorii 
cluburilor Progresul, I.T.B., C.S.Ș. în
scriu în aceeași probă 
mai multe categorii de 
derația de specialitate 
lucru. Dacă cluburile 
consideră că înotătorii 
șanse la categoriile de vîrstă superi
oare, de ce îi înscriu atunci și la cate
goriile rezervate copiilor ? Suprasoli
citarea unor înotători s-a dovedit, în 
practică, o piedică în calea obținerii 
unor rezultate fot mai bune.

In ce privește clubul Știința, acesta 
a privit campionatul de hală al Capi
talei cu multă superficialitate: a 
scris doar un singur înotător (I) 
trei categorii de vîrstă (11).

in
ia

se
pleacă la Kiev •Iurneul formației Vomdrts (rimitschau (R.D.6.)

Prima competiție oficială a noului 
nezon de activitate la hochei pe ghea
tă va fi — așa după cum s-a anun
țat — campionatul orașului București. 
La această întrecere participă patru 
echipe de seniori : Steaua, Dinamo, 
I.T.B., Știința și cinci echipe de ju
niori : Steaua, Voința, Dinamo, I.T-B., 
$c. sportivă de elevi nr. 2. De la bun 
început trebuie subliniată inițiativa 
comisiei de hochei pe gheață a orașu
lui București, care a programat para- 
M cu întrecerea formațiilor de se
niori și o competiție de juniori. Nu 
rămine decit ca cluburile și asociațiile 
respective să asigure echipelor de ju
niori condițiuni de participare cit mai 
bune, in așa fel incit întrecerea să-și 
•tingă scopul și să poată contribui la 
depistarea unor elemente tinere ți 
valoroese.

Cele două competiții vor începe 
mîine pe patinoarul artificial. Primul 
joc este programat la ora 18. Intere
sant de scos în evidență este faptul 
că la seniori sistemul de disputare 
este tur-retur de două ori, ceea ce 
înseamnă că echipele 
de patru ori între ele.

Ește bine ca și în 
din țară, unde există

chei pe gheață, să se treacă de îndată, 
mai ales că vremea permite acest 
lucru, la organizarea unor întreceri 
pregătitoare. Este posibil chiar ca prin 
grija comisiilor regionale de hochei 
și patinaj să fie organizate campio
natele regionale, asigurindu-se în acest 
fel o bogată activitate competițională 
pentru echipele din regiunea respec
tivă. Acest lucru este cu 
portant cu cit în ultimii 
din diferite regiuni ale 
avut — din cauza vremii
— o activitate prea bogată.

• Nu toți antrenorii de natație 
preocupă de buna pregătire a elevilor 
lor. Un lucru atit de elementar pentru 
un înotător — î ' 
dovedit deficitară 
la campionatul de 
Vladimir Moraru 
vins de Cornel 
tocmai pentru că 
secundă la întoarcere.

întoarcerea rapidă — s-a 
la mulți participant 
hală. La 66 m liber 
(C.S.Ș.) a tost in- 
Georgescu (Știința) 
a pierdut aproape o

se vor întîlni

celelalte orașe 
echipe de ho-

Copiii din Vatra Dornei au așteptat cu nerăbdare prima zăpadă, iar 
a nins s-au și adunat pentru a mai învăța ceva din tehnica schiul/

atit mai im
ani echipele 
țării nu au 
nefavorabile

★

Echipe reprezentativă de hochei pe 
gheață a țării noastre își continuă eu 
intensitate pregătirile. După jocurile 
cu valoroșii hocheiști din reprezenta
tiva secundă a R. S. Cehoslovace, ju
cătorii noștri nu și-au întrerupt antre
namentele. Aceasta deoarece ei vor 
susține în zilele următoare alte im
portante întîlniri. Astfel, în ziua de 
24 decembrie ei vor părăsi Capitala, 
îndreptindu-se spre Kiev, unde în zi
lele de 26 și 27 vor juca în compania 
selecționatei R.S.S. Ucrainene. Imediat 
după ce se vor reîntoarce în țară 
hocheiștil fruntași vor primi vizita e- 
chipei Vorwărts Crimitechau, fruntașă 
in 
pa 
cu
brie cu o selecționată divizionară.

campionatul R. D. Germane. Echi- 
germană va juca la 29 decembrie 
Steaua București și la 30 decem-

i

• Pînă la sfirșitul anului, bazinul 
Floreasca va mai găzdui două mari 
concursuri de natație dotate cu „Cupa 
30 Decembrie". La 23—24 decembrie 
se vor întrece juniorii, iar la 29—30 
decembrie — copiii

în ultimele zile munții au albii com
plet, acoperindu-se din vîrf pînă ia 
poale eu un strat de zăpadă. Grosimea 
păturii de zăpadă variază între 10 fii 
60 cm., fiind mai groasă în văile de 
mare altitudine.

Luni la ora 8 zăpada măsura 10 cm. 
la Sinaia, 30 cm la Predeal, 40 cm la 
Vîrful Omul, 32 cm la Fundata, 12 cm 
la 
18 
cm 
la 
12

Piatra Neamț. 20 cm pe Ceahlău, 
cm la Cîmpulung Moldovenesc. 10 
în Rarău, 14 cm Ia Băișoara, 15 cm 
Țarcu-Godcanu, 56 cm la Semen ic. 
cm la Păltiniș și 16 cm la Brașov. 

în tați munții zăpada e proaspătă și 
afinată, bună pentru schi.

Pentru următoarele zile se prevede o 
vreme închisă șj umedă, ccf variabil în

Moldove 
mult 
unde 
ninse 

deccir 
care vremea va deveni mai 

va crește ușor în 
scădea. Minimele 
—5 grade —15

Munții Apuseni, Carpații 
Munții Ifodnei și cu cer mai 
perii in Carpații 
continua să ningă, 
va ține pină în 
după 
Temperatura 
zile. apoi va 
cuprinse între

Merîdionali, 
Perioada 

jur de 22
us 
pr

Vi

K 
iar maximele între 0 și —8 grade.

Actualul strat de zăpadă se va 
iar peste el se va adăuga un altul 
de 10—20 cm.

Vîntul va sufla puternic din ser 
nordic în primele 3 zile, apoi va 
din nord-vest și va slăbi din in

AURELIAN AXENFE eoresj» N. TOPO

GALAȚI ( prm telefon), Sala Dinamo 
din localitate a găzduit ultima întîlnire 
din cadrul „Cupei F.R. Box în f inala 
tradiționalei competiții ș-au întrecut e- 
chipele Voința București și G.S M.S.- 
lași. După un meci de mare luptă, pu- 
giliștii bucureșteni au obținut o 
la limită : 
pus în joc 
de box.

Cei peste 1000 de 
la această finală au 
viu dibpulale, dar do nivel iebnie bei-

20-19, 
de către

cîțtig'ma 
Federația

spectatori 
asistat la

victorie 
trofeul 

RomînS

prezent i 
meciuri

zut. La categoria cocoș a fost 
trată și o gravă eroare de 
Bumreșteamiî Șt. Stingă a fost decla
rat învingător prin descalificarea ieșea
nului Valentin Mahu. Deși lărut k.« 
printr-un clasic croșeu la carotidă, 
boxerul de Ia Voința a simulat o lovi
tură la ceafă, fapt care l-a determinat 
pe arbitru să-I 
Iată rezultatele 
(Voința) b.p. I. 
Stingă (Voința) 
(C.S.M.S.), G.

în re ei s- 
arbtlraj.

descalifice pe Mahu. 
tehnice: Tom a II ie 
Popa (C.S.M.S.). Si 

b. dese. IF V. Mahu
Calenciue (C.S.M.S.)

Gh. Laehe (Voința), Gh. 
(C.S.M.S.) b.p. M. Baloiu (Voința 
Militarii (Voința) b.p. Gh. Bun 
(C.S.M.S.), V. Sășanu (C.S.M.S.) 
D. Ionescu (Voința). Șl. Mustață ( 
ța) b.p. E. Spulber (C.S.M.S.), Gh. 
(Voința) b.p. Gr. Vorepceanu (C.S.H 
P. lavdoșin (C.S.M.S.) b. ab 1 I. 
trenciuc (Voința), M. Nicolau (C.S.l 
b. ab. I I. Petrov (Voinfaî

A. SCHENKMAN-core



Munca educativă—mereu pe primul plan!
Pc marginea unor aspecte din turul campionatului categoriei D

întrecerea echipelor din categoria
B. ciștigă pe zi ce trece în interes 
și prețuire din partea maselor de iu
bitori ai fotbalului. Și pe bună drep
tate- In ultimele sale ediții, categoria 
B a înregistrat un oarecare salt va
loric, oglindit în nivelul tehnic gene
ral al competiției și în numărul din ce 
în ce mai mare de jocuri de bună 
factură tehnică. Lupta strînsă care se 
dă în fiecare an pentru primul loc al 
seriilor și, deci, pentru promovarea 
în categoria A, la care candidează 
tot mai multe echipe, dovedește o 
creștere a numărului de formații de 
valoare sensibil egală. In această pri
vință, turtii campionatului pe anul 
1961—62 constituie un exemplu. In 
toate cele trei serii la primul loc 
concurează cite cel puțin patru e- 
chipe. In seria I, poziția deținută in 
prezent de POIANA CIMPINA - 
care anul acesta a avut un start bun 
— este serios asaltată de C.S.M S. 
lași, Prahova Ploiești și Dinamo Ga
lați. FARUL CONSTANTA - liderul

> seriei a doua — va avea mult de 
furcă la primăvară cu C.S.O. Craio
va, Dinamo Obor, C.S.O. Reșița și
C. F.R. Roșiori, care o urmăresc în
deaproape. In ce privește seria a Ill-a, 
aici numărul candidaților este și mai 
mare; aproape jumătate din numărul 
echipelor luptă cu șanse aproximativ 
egale pentru primul loc, deținut în 
prezent de C.S.O. 
DEA. Intre echipe
nime de puncte.

Această situație
face ca interesul pentru campionatul 
categoriei secunde să fie în continuă 
creștere. Categoria B tinde să atingă 
un nivel tehnic mai ridicat. Posibili
tăți sînt, dovadă valoarea și jocul 
calitativ al multor echipe, precum și 
promovarea anuală a numeroase ele
mente in echipe de categoria A.

întrecerile din categoria B oferă — 
din păcate — și unele aspecte nega
tive, care _ o umbresc. Intr-un articol 
publicat de ziarul nostru au fost cri
ticate manifestările de antijoc ale 
unor echipe, preocupate mai mult 
de obținerea cu orice preț a celor 
două puncte puse în joc, in dauna 
unui fotbal de calitate, singura cale 
prin care se poate ajunge mai repede 
la succese. O asemenea concepție re
trogradă nu numai că frînează pro
gresul echipelor dar generează ma
nifestări nesportive tocmai în rindu- 
rile jucătorilor, cu care trebuie să 
se ducă — de fapt — o intensă mun
că educativă, de îndrumare spre o 
comportare corectă, sportivă.

Ar fi nedrept să se afirme că nu 
există preocupare pentru munca e- 
ducativă. Multe meciuri au avut o

a echipelor în sezo- 
și aceea clin campio-

nu a fost tăiat din 
după puncte a unor

desfășurare pe deplin sportivă, iar o 
serie de echipe, ca Dinamo Obor de 
pildă, nu au avut jucători mei mă
car avertizați. Numărul abaterilor de 
la disciplină a scăzut in ultimul timp, 
datorită măsurilor luate de federa
ție — mai mult — și de conducerile 
echipelor — mai puțin. Există o di
ferență remarcabilă între comporta
rea disciplinară 
nul de toamnă 
natul trecut.

Totuși, „răul" 
rădăcină. Goana
echipe s-a reflectat nu numai prin- 
tr-un joc de strictă apărare, destruc- 
tiv, lipsită de orice perspectivă spec
taculară, ci și in manifestări nespor
tive din partea unor jucători: atitu
dine protestatară față de deciziile 
arbitrilor, joc periculos, dur, simu
lări, lovirea intenționată a adversa
rului s. a.

O statistică întocmită pe baza ra
poartelor arbitrilor ne arată că in 

cu jucători aver- 
multe ori, se află 
avertismente și o 
Făgăraș (23 aver-

plină, nesportive, de a privi cu mai 
mult simț de răspundere rolul lor im
portant în desfășurarea unei susținute 
munci educative, care să se oglindea
scă in comportarea jucătorilor atit pe 
terenurile de sport cit Și in viața 
particulară.

Este absolut necesar ca desfășura
rea turului campionatului, sub aspect 
disciplinar mai ales, să constituie o- 
bieetul unei analize temeinice în ca
drul fiecărei secții de fotbal și, tot
odată, punctul de plecare în comba
terea oricărei mentalități retrograde, 
ca aceea a goanei după puncte, după 
victorii cu orice preț, și a oricărei a- 
bateri disciplinare, cit de mică. ar fi 
ea. Toate eforturile trebuie îndrep
tate mereu spre o educație sănătoasă 
a jucătorilor și de aici spre preocu
parea permanentă pentru un fotbal 
de calitate, asigurind întîlnirilor de ca
tegoria B o desfășurare sportivă și 
de nivel tehnic mereu in creștere și 
o sporire a interesului, masei de spec
tatori pentru competiție.

• • ; •• •

■

pe stadionuldisputat duminică
Constanța, a plonjat inutil, pentru

Din meciul Progresul—Farul (1—1), 
Dinamo. Pițuru, portarul echipei din 
că Florescu — fundașul echipei sale — a fost mai iute și a degajat 

mingea sub privirile lui Dinulescu (in dreapta)

CRIȘANA ORA- 
sînt diferențe mi-

din clasamente

prin... abateri repetate de la 
și regulile sportivității, 
se numără : Ștefănescu și 
(Flacăra Moreni),

Iași), Jamaischi
Babone (Prahova

Voica 
(Foresta 
Ploiești), 
Tatomir

PETRE GAȚU
POMP1L1U VINTILA

Foto: T. Chioreanu

In ajutorul antrenorilor $i instructorilor

I. MIJLOACE PENTRU PERIOADA DE TRANZIȚIE

SPORTIVI,
In curînd va apare în editura 

U.C.F.S.

AGENDA SPORTIVULUI
PE 1962

„fruntea“ echipelor 
tizați de cele mai 
Flacăra Moreni (23 
eliminare), Chimia 
tismente și două eliminări), Corvinul
Hunedoara (17 avertismente și o eli
minare) etc. Nu este întîmplător fap
tul că multe dintre aceste echipe de
țin poziții codașe în clasamentele se
riilor respective.

O serie de jucători au devenit „cu- 
noscuți"
disciplină 
Printre ei
Iordache 
(C.S.M.S. 
Fălticeni),
Naftan (Ceahlăul P. Neamț), 
(Carpați Sinaia), Filip și Bălcăceanu 
(Chimia Făgăraș), Anton (Știința Bu
curești), Ilie Stelian (Chimia Govora), 
Firică (S.N.M. Constanța), Cherciu 
(C.S.M. Sibiu). Izghireanu și Cuteanu 
(Corvinul Hunedoara), Selymesi II 
(Mureșul Tg. Mureș), Dull (A.S-M.D. 
Satu Mare), Turoș (Rapid Tg. Mureș), 
Crăciun (C.S.M. Cluj), Vlad (C.F.R. 
Arad), Vlad I (C.S.O. Baia Mare), Lu- 
paru (Arieșul Turda), Copil Teodor 
(Ind. Sirmei C. Turzii) etc. Aceștia 
au fost avertizați de cite 3, 4 și chiar 
5 ori în sezonul de toamnă. Este re
gretabil faptul că printre acești ju
cători se găsesc și citeva elemente 
tinere, ca Jamaischi și Pleșa (Farul), 
membri ai lotului de juniori R.P.R., 
și a căror comportare nedisciplinată 
trebuie să atragă atenția în mod spe
cial.

Acestea sînt faptele. Ele nu pot 
duce decît la o singură concluzie : 
munca educativă este încă insufici
entă, iar la unele asociații și cluburi 
sportive foarte slabă. Aspecte deose
bit de grave prezintă cazul echipelor 
Flacăra Moreni, Chimia Făgăraș și 
Corvinul Hunedoara, care au avut 
jucători avertizați pentru diferite a- 
bateri aproape în fiecare etapă de 
campionat ! Un motiv in -plus pentru 
consiliile asociațiilor si cluburilor 
sportive, precum și pentru antreno
rii respectivi, care se fac vinovați în 
primul rînd de aceste acte de indisci-

Publicăm mai jos citeva din m'j- 
toacele recomandate pentru îndepli
nirea sarcinilor perioadei de tran
ziție, precum și o serie de indica- 
țiuni metodice privind activitatea de 
instruire pînă la 7 ianuarie, date de 
colegiul central de antrenori din 

F.R.F.

această perioadă va cuprinde două lecții 
de pregătire, de o durată și cu o inten
sitate variată, în raport cu condițiile 
specifice ale fiecărei echipe.

II. INDICAȚIUNI METODICE
In scopul menținerii simțului 
a unei bune pregătiri fizice

mingii 
pot fiȘi 

folosite exerciții cu mingea.
EXERCIȚII INDIVIDUALE 

cerca mingii cu piciorul în linie dreaptă 
și cu schimbări de direcție; conducerea 
mingii cu capul ; lovirea cu un picior 
și cu celălalt prin menținerea mingii 
în aer; lovituri combinate; lovirea mingii 
alternativ cu piciorul și cu capul, cu 
amortizări ; preluări cu latul și cu ex
teriorul, pe sol și în aer din mingi a- 
runcate ; lovituri'la țintă (loc fix) sau 
la poartă.

în general, se recomandă tot felul de 
exerciții -care, pot' fi efectuate cu picio
rul, coapsa, pieptul, capul.

EXERCIȚII ÎN DOI Șl TREI JUCĂ
TORI : din deplasare sub formă de pasc, 
degajări etc., simple, cu preluări șan 
mișcări înșelătoare.

JOCURI DINAMICE ȘI ȘTAFETE, 
adaptate Ia specificul fotbalului (folo- 
sindu-se ca obiect de întrecere mingea 
de fotbal).

JOCURILE CU MINGEA: 3 la 3, 5 la 5 
(la o poartă mare) etc.

„MIUȚE“ pe teren redus, de prefe
rința cu porți mici.

JOCURI NORMALE LA 
PORȚI, cu o durată scurtă.

în scopul lărgirii cunoștințelor și al 
dezvoltării capacității motrice vor fi 
folosite sporturi ajutătoare ca : baschet 
și handbal în 7, gimnastica de bază și 
sportivă, tenis de masă. De asemenea, 
în programul lecției vor fi incluse exer
ciții cu haltere mici sau greutăți, exer
ciții cu mingi medicinale (cu îngreu- 
nări, sărituri), precum și exerciții de 
viteză: porniri și întoarceri bruște, aler
gări de viteză pe 10 și 20 m etc.

Ciclul săptămînal de antrenamente în

condu-

DOUA

clare, iar cîșligă lorii 
pentru stimularea lor.

să fifl

• Folosirea a unor cît mai variate 
mijloace în conținutul antrenamentelor 
este recomandabila intmcît ajută la 
destinderea neuro-musculară a jucători
lor.

• In antrenamente se va folosi uit 
bagaj variat de exerciții. Acestea tre
buie efectuate mai mult din mișcare cu 
scurte pauze între ele. Jocurile reduse 
și „miuțele“ nu trebuie să urmărească 
realizarea unor sarcini precise. Scopul 
lor este de a angrena în efort pe toii 
jucătorii și de a le crea bună dispoziție.

• Antrenorii trebuie să aibă grijă, 
atunci cînd folosesc sporturi ajutătoare, 
ca regulile să nu fie greoaie, insuficient 
cunoscute de jucători, pentru a asigura 
jocului cursivitate. Jocurile de mișcare, 
ștafetele să se desfășoare după regu-

1 a men te 
anunțați

• Cînd se efectuează exerciții 
nastică sau, mai ales, cînd se 
la aparate, exercițiile să fie 
simple și să cuprindă elemente accesă * 
bile jucătorilor.

• în afara antrenamentelor organizate 
este indicat ca jucătorii să facă zilnic 
gimnastică de înviorare timp de 20—30’ 
minute, folosind exerciții de gimnastică’ 
de bază (în tot timpul perioadei de 
tranziție și pregătitoare).

• Indiferent de conținutul antrenamen
tului, încălzirea se va face sub cont rolul i 
antrenorului, pentru preîntâmpinarea e^! 
ventualelor accidente.

• Jucătorii accidentați vor face tra^’l 
tamente. Cei care prezintă traumatisme 
mai grave, pe baza avizului medical vor 
întrerupe activitatea ; restul va participa ' 
la pregătiri folosind programe de lucru 
alcătuite după indicațiile medicilor e- 
chipelor.

• Intmcît vremea este rece, se va 
acorda o atenție deosebită echipamen
tului (se recomandă folosirea trenin
gurilor).

de gim-f 
lucrează’ 
cît mai'

NOTE, ȘTIRI,
ANTRENAMENTELE CONTINUA

REZULTATE

Programul concursului Pronosport 
nr. 53 din 24.XIL1961 coniine 12 meciuri 
din campionatul italian (nouă din divi
zia A și trei din divizia B). De notat 
că meciurile de divizia A sc dispută In 
cadrul primei etape a returului, iar di
vizia B se află la ultima etapă a tu
rului.

Să facem cunoștință cu fiecare dintre, 
cele 12 înlîlniri cuprinse în programul 
acestui concurs :

I. Atalanla — Internazionale. Echipa 
din Milano, care conduce cu autoritate 
în clasament, prin reintrarea lui Suarez 
v» putea alinia atacul în formula cea 
mai bună, astfel că are cele mai mari 
■șause în această întîlnirc.

Ținînd cotit și de valoarea echipei 
4in Bergamo, un rezultat «le egalitate 
H-ar fi exclus.

II. Fiorentina — Venezia. Forma Flo
rentinei îi dă acesteia dreptul să aspire 
)a ambele puncte puse în joc.

HI.
șansă 
foarte 
poale

IV.

într-o situație grea în clasament. De
sigur, în aceste eondițiuni prima șansă 
o are întotdeauna echipa gazdă. Tre
buie, totuși, jucat și un „X“.

VI. Palermo — Bologna. Tripleta 
Frauzini — Vinicio — Bulgarelli este 
foarte greu de anihilat astfel că echipa 
oaspe are posibilitate să cîștige.

Portarul Mattrel, venit de la Juven-

plasare ? Greu de presupus așa ceva !
X. Napoli — Alessandria. Acordăm 

prima șansă napolitanelor, cu rezerva 
posibilității apariției unui rezultat de 
egalitate.

XI. Genoa ■ 
prima șansă.

XII. Verona
1, X.

Cosenza. Genoa arc

Lutchese. Pronostic.

Pronosport
★

Duminică. în orașul Iași, va avea loc 
tragerea din urnă a pronosticurilor pen
tru concursul Pronosport nr. 53 din 
24.XII.1961. Totodată se va efectua și 
tragerea din urnă a premiilor suplimen
tare în obiecte acordate, pe bază de 
cupoane numerotate, la concursul spe
cial Pronosport din 17 decembrie a.c.

Terenurile de fotbal s-au acoperit zi
lele acestea cu un strat gros de zăpadă 
și s-ar părea că echipele si-au încetat 
activitatea de pregătire. In realitate, 
antrenamentele continuă, mai ales la 
echipele care se află în preajma plecă
rii in turnee peste hotare.

Steaua București și Dinamo Bucu
rești nu numai că duminică au susți
nut meciuri de antrenament, dar pînă 
la plecare mai pot fi văzute pe teren, 
exersînd cu. balonul.

Nici celelalte echipe nu au încheiat 
brusc pregătirile. De pildă. Progresul 
mai are programate antrenamente săp- 
tămina aceasta. Astăzi, jucătorii vor 
participa la o asemenea lecție de pre
gătire in aer liber, iar spre sfirșitul 
săptăminii — la una în sală. Paralel, 
ei își fac un control medical, absolut 
necesar la sfirșitul sezonului. Pe baza 
constatărilor medicului, se vor fixa tra
tamente pentru jucătorii care au nevoie. 
De asemenea, observațiile medicului vor 
sta la baza alcătuirii programului de 
pregătire pentru 
Pregătirile vor 
repaus activ, in 
ianuarie.

In același fel 
tatea și Rapid. 
Cluj ele.

C.S.O. Craiova 3-1 cu Dinamo Pitești 
și Poiana Cimpina 10-3 cu Metalul 
Tîrgoviște. Asemenea meciuri amicale 
sînt foarte utile pentru echipele de ca
tegorie B; ele le stimulează și le ajută 
să realizeze un joc mai bun.

CHIMIA GOVORA — SEL. REG. 
ARGEȘ 11-0

RM. VILCEA 18 (prin telefon). — 
Duminică s-a disputat meciul dintre 
Chimia Govora și selecționata regiuni? 
Argeș. Chimia a învins cu 11-0 (6-0), 
prin punctele marcate de Radulescu 
(5), Mateescu (2), Anescu, Teodores- 
cu, Mihăilescu și Nedescu. (Dragomir 
Roșianu — coresp).

STEAUA — STEAUA (TINERET) 6-f
(3-0)

IJdincsr ar 
dacă 

goluri di

sezonul de primăvară, 
începe după vn scurt 
prima decadă a lunii

își organizează activi- 
Steagu) roșu. Știința

UN EXAMEN TRECUT CU BINE

Manlova — Juventus. Prima 
o are echipa gazdă, care joacă 
decis pe teren propriu. Juventus 
obține totuși »n punct.
Milan — Lanerossi. Un „X“ la 

meciul acesta ar însemna o mare sur
priză. Pronosticul cel mai indicat este 
însă „1".

V. Padova — l^ecco. Meci deschis, 
deoarece sc înlîbicsc două echipe aflate

tus la Palermo, poate stopa, însă ac
țiunile bolognezilor și răsturna rezul
tatul în favoarea echipei gazdă.

VII. Roma — Udine se. în w»od nor
mal, codașa clasamentului
pli te a să se declare mulțumită 
ar pierde numai la 1 sau 2 
ferență.

VIII. Spăl — Catania. Pe 
priit, Spăl va lupta pentru 
ambelor puncte și îmbunătățirea situa
ției din clasament. Cu un portar 
Vavasseri, Catania poate obține însă 
meci egal.

IX. Torino — Sampdoria. Torino 
a cunoscut înfringerea pe 
priu. Să piardă tocmai în fața Samp- 
doriei care joacă destul de slab în de-

teren pro- 
obținerea

ca
un

nu
teren pro-

PRONOEXPRES
In urma omologării concursului Pro- 

noexpres din ÎS decembrie au fost sta
bilite următoarele premii :

Categoria ~ ■*- ------
lei.

Categoria 
1687 lei.

Categoria
601 lei.

Categoria
108 Jei.

Categoria
32 Ici.

Report pentru concursul următor 38.164 lei

a Il-a 2 variante a cite 36.031
a IlI-a 46 variante a eîte
a IV-a 198 variante a cîte
a V-a 1097 variante a cite
a Vl-a 4205 variante a cîte

Rubrică redactată de Loto-Pronospert.

Intîlnirile amicale de la 10 și 17 de
cembrie au opus in citeva cazuri echipe 
de categorie A și B Comportarea celor 
mai multe din echipele de la „B“ a fost 
bună, ca ioc și ca rezultat. Ele și-au 
atras aprecieri frumoase și au realizat 
și scoruri generale favorabile: Mureșul 
Tg. Mureș 4-3 cu St. roșu, Farul Con
stanța 3-2 cu Progresul, C.S.O. Reșița 
5-2 cu Minerul, C.S.O. Crișana Oradea 
3-1 cu U.T.A., C.F.R. Timișoara 4-3 cu 
Jiul (în primul meci a pierdut cu 3-1),

In ciuda vremii neprielnice, fotbaliștii 
de la Steaua n-au renunțai la an'rna- 
mentul proiectat duminică 
Ghencea. Fotbaliștii militari 
gătit (în vederea turneului 
vor întreprinde 
apropiat), în 
ret, eu care 
35 minute.

Atmosfera 
luri și Raksi (2), Creiniceanu- Ttmcț 
și Voinea (2) au înscris 6 puneic în 
poarta adversarilor. Prima garnitură * 
clubului Steaua a făcut combinații 
moașe, făgăduind, ca în noua for»>»»l8 
să realizeze un joc frumos și eficace.

A jucat formafia : Ercmia-Dumbrava 
(Zavoda II), Crișan (Staicu). Ivănescn- 
Jenei (Crișan). Crăciun-Tătaru 
veanu), Constantin (Voinea). 
Tonteș, Creiniceanu. Voincscu a 
în poarta echipei de tineret.

diniinca»;» la
s- au »r«- 

pp ca rr îl 
în curînd în Orientul 

tovărășia echipei «le ține
au jucat două repriza •

rece i-a stimulai la. . go-
--------- ---- - Tomcș

(Caee- 
tiaksi, 
apărat

V P.



Notații la sfirsitul turului Cupa de iarnă46 a în
Obișnuiții campionatelor de volei 

și-au luat rămas bun de la echipele 
lor favorite, pe care le vor mai reve
dea anul viitor, începînd de la 18 
martie, ziua primei etape a returului. 

; De-a lungul celor 222 de meciuri dis- 
‘putate în tur (cel de-al 223-lea, res
tanța masculină Știința Timișoara — 
Progresul București va avea loc joi 
la Timișoara), multe fapte au reținut 
atenția numerosului public, a specia
liștilor și cronicarilor. Dar,liștilor și cronicarilor. Dar, înainte 
de a discuta despre acestea, să vedem 
ce ne-a adus nou ultima etapă a tu
rului

OPT MECIURI TERMINATE CU 3—2

A fost etapa cea mai bogată în 
meciuri — maraton, recordul de du
rată fiind înregistrat la Cluj, în par
tida feminină C.S.M. Cluj — Știința

unui interes general. Din păcate, nu 
același interes l-au arătat pentru a- 
c.este meciuri și cîțiva dintre cei care 
au fost chemați să conducă partidele. 
Și astfel am avut de înregistrat în 
ultima etapă 4 neprezentări de arbitri! 
la Constanța, jocul masculin Farul — 
Tractorul Brașov a fost condus, ia 
lipsa arbitrului ' ' "
Mușat-Constanța 
C.S.M. Cluj — 
juit maestrului 
Ștefan Roman, 
masculine Rapid 
debutul și ca arbitru; la București, 
jocul masculin Progresul — C.S.M. 
Cluj a fost arbitrat bine de A. Mi- 
hăescu, care fusese delegat ca se
cund ; în sfîrșit, nu s-a prezentat nici 
arbitrul meciului masculin Știința Pe- 
troșeni — Steaua București, partida 
fiind condusă de un arbitru localnic.

delegat, de Costin 
; jocul feminin 
Știința Cluj a prile- 
emerit al sportului 

antrenorul echipei 
București, să-și facă

tirea echipei, care în 
tate de campionat nu 
frîngerea și a pierdut 
turi. Dacă dinamoviștii își vor men
ține și în viitor aceeași formă, se 
poate spune că Rapidul va avea în 
turneul final un adversar foarte pu
ternic. Nu ne-a plăcut, în schimb, 
jocul practicat de Știința Timișoara. 
Unde sînt acele intervenții uimitoare 
cu care ne obișnuise în trecut apăra
rea studenților ? Dar forța lor de 
atac ? Iată două întrebări pentru Al. 
Mușat, antrenorul timișorenilor, sin
gurul care în meciul de duminică 
ne-a reamintit de frumoasele 
avute în Capitală de echipa 
malurile Begăi.

această jumă- 
a cunoscut în- 
doar două se-

evoluții 
de pe

JUMA-

Unul din puținele atacuri ale Științei Timișoara: Mușa-t, în plină săritură, 
încearcă să

CITEVA CONSTATARI LA 
TATEA CAMPIONATULUI

Nu avem pretenția ca în rîndurile 
care urmează să discutăm despre toate 
problemele ridicate de evoluțiile echi
pelor noastre masculine și feminine 
în prima parte a campionatului. Se 
pot face însă o serie de constatări, 
cum ar fi de pildă aceea că o serie 
de echipe cu vechi state de serviciu 
în voleiul nostru au marcat în a- 
ceastă toamnă o scădere de valoare, 
după cum altele, venite mai de curînd 
în rîndul echipelor fruntașe, au avut 
comportări frumoase. Din prima ca
tegorie fac parte Știința Petroșeni 
care — cu toată victoria obținută du
minică — nu a justificat locul frun
taș deținut anul trecut în campionat. 
Apoi, Tractorul Brașov, Flacăra roșie 
București, toate din campionatul mas
culin, Știința Cluj, Combinatul Poli
grafic București din campionatul fî- 
minin. Din cea de-a doua categorie, 
trebuie să evidențiem ascensiunea 
frumoasă arătată de cele două echipe 
din Constanța, și în special de for
mația masculină a Farului, care, sub 
conducerea antrenorului Henri Vichy, 
a făcut un adevărat salt de valoare.

99

sub cele mai
In sfîrșit, iată din nou echipele bucu- 

reștene de handbal în 7 în întrecere. 
„Cupa de iarnă", competiție organizată 
de federația de specialitate în vederea 
asigurării unei bogate activități compe- 
tiționale interne a echipelor noastre 
fruntașe, a început sub cele mai bune 
auspicii. Și, ca în fiecare an, ama
torii acestui sport și-au manifestat 
interesul pentru această tradițională 
întrecere, venind în număr mare la 
sala Dinamo.

Meciurile disputate, și în special 
cele masculine, au oferit spectacole 
interesante. Cu excepția dinamoviști
lor, — în vervă deosebită (ce păcat că 
numai în țară !) — celelalte echipe cîs- 
tigătoare au fost nevoite să apeleze 
la toate posibilitățile lor pentru a În
scrie în clasament primele două 
puncte. Deosebit de pasionant a fost 
jocul dintre echipa Clubului Sportiv 
Școlar și formația din prima categorie. 
l.T.B. Au învins divizionarii, dar - 
cu mai multă atenție în final — succe-

bune auspicii 
sul putea fi tot atît de bine și de par
tea elevilor.

Revenind la partida Știința — Steaua, 
un joc dintre acelea pe care am vrea 
să le vedem cit mai des, trebuie să 
remarcăm elanul și combativitatea 
studenților. Cu un conducător 
priceput (Adrian Jianu) și cu 
cepțional realizator, care a 
singur jumătate din golurile 
sale ! (Hans Schmidt), Știința se anun
ță ca o pretendentă la unul din locu
rile fruntașe. Cu condiția însă, ca stu
denții să acorde mai multă atenție 
apărării, să nu mai vocifereze la deci
ziile arbitrului (fapt care le-a atras 
duminică eliminarea intr-un singur 
minut a trei jucători !), lucruri care 
desigur că în alte situații i-ar putea 
costa foarte mult.

In ceea ce privește turneul feminin, 
se pare că vom asista din nou la o 
dispută în trei — Rapid, Știința și Pro
gresul. Dar, I.T.B.-ul dacă va juca tot 
atît de bine ca în prima etapă, poate 
încurca multe socoteli.

depășească blocajul dinamoviștilor Schreiber și Cozonici. (Fază 
din meciul Dinamo—Știința Timișoara: 3—0)

Foto: T. Chioreanu u
MIRCEA TUDORAN

de joc 
un ex- 
înscris 
echipei

ACTIVITATEA ÎN ȚARĂ
BISTRIȚA. Șase echipe masculine

la socoteală și cele 
minute, durata jocului 

masculin Știința Cluj — Rapid Bucu
rești, înseamnă că miile de clujeni 
prezenți duminică la acest cuplaj de 
volei au avut un program care a du
rat mai mult de cinci orei Și acum, 
o... variație pe aceeași temă: toate 
meciurile feminine din seria a Il-a 
s-au încheiat cu rezultatul de 3—2 in 
favoarea formațiilor care s-au de
plasat. înseamnă că, abia acum la 
jumătatea campionatului, < ' ‘
șî-au 
îmbunătățit pregătirea.

Publicînd rezultatele meciurilor dis
putate simbătă și duminică în ziarul 
de ieri, am accentuat și asupra sur
prizelor, care au făcut ca turul cam
pionatului să se încheie în mijlocul

Cluj. Punînd 
peste 120 de

echipele 
cristalizat formațiile și și-au

Dorin Purică. Fără îndoială, toate a-;; 
ceste neprezentări, aduc perturbații.. 
în buna desfășurare a partidelor în;; 
cauză. Federația de specialitate tre-' ' 
buie să ia măsuri drastice împotriva-- 
celor care nu-și duc la îndeplinire o” 
obligație pe care și-au luat-o de bună., 
voie. ”

Revenind acum la meciuri, trebuie,, 
să vorbim despre cîteva aspecte ridi-; 
cate de partida masculină Dinamo” 
București — Știința Timișoara. Spec
tatorii prezenți în sala Dinamo la;; 
acest meci care promitea mult, au.. 
plecat mulțumiți numai pe jumătate;; 
și anume numai de calitatea jocului j ’

HUNEDOARA. Iată rezultatele cu care . r__ __
s-au încheiat întrecerile fazei regio- au luat parte la faza regională a cam- 
nale a campionatului de handbal în pionatului de calificare pentru catego

ria A. Pe primul loc s-a clasat Sănă
tatea Bistrița, care a învins: Ind. Sîr- 
mei C. Turzii cu 32—12, Avintul Be- 
clean cu 20—10, Viitorul Gherla cu 
23—12, C.S.Ș. Cluj cu 23—10 și a 
terminat la egalitate cu Știința Cluj: 
15—15. Au urmat în clasament: 2. 
C.S.Ș. Cluj, 3. Știința Cluj, 4. Ind. 
Sîrmei C. Turzii, 5. Avîntul Bedean, 
6. Viitorul Gherla.

M. Thelmann-coresp.
BRAȘOV. După patru etape, în 

„Cupa de iarnă", cele două clasamente 
au următoarea formă: MASCULIN—1. 
Dinamo Brașov 8 p (137:79), 2. Chi- 

fmia Făgăraș 8 p (118:75), 3. Tractorul 
► Brașov 8 p (139:86), 4. Știința Brașov 
J4 p, 5. Recolta Hălchiu 4 p, 6—8. 
►Luceafărul Brașov, Carpați Brașov și 
rTextila Sf. Gheorghe 0 p; FEMININ— 
ti. Tractorul Brașov 4 p.; 2. Luceafărul 
fBrașov 2 p.; 3. Partizanul roșu Bra- 
țșov 2 p.; 4. Șc. Medie nr. 2 0 p. 
ț C. Diaconescu și Dan Vintilă-coresp. 
£►♦►►♦♦♦►♦♦►♦►►♦♦♦»♦♦♦»♦►►-<

11. FEMININ — Minerul Vulcan — 
Victoria Călan 13—1; Știința Teiuș — 
Victoria Călan 12—0; Minerul Vulcan— 
Știința Teiuș 7—3; MASCULIN — Mi
nerul Lupeni — Victoria Călan 9—3; 
Victoria Călan — Știința Teiuș 3—3; 
Metalurgistul — Victoria Călan 
21—3; Metalurgistul — Știința 19—12; 
Știința—Minerul 6—5; Minerul—Meta
lurgistul 5—9. Primele locuri au re
venit formațiilor Metalurgistul 
băieți și Minerul Vulcan, la fete.

la

E Ciortea-coresp.

S-au luat masuri
Nu o dată am scris despre sala de 

sport a asociației Voința din Focșani.
asta, ne întrebăm cum or anunța balul 
de sîmbăta viitoare ? Ce bătaie de cap 
pentru bieții oameni ! Si cînd te gîndești 
că, procedînd cum nu se poate mai 
simplu, adică folosind sala numai pen
tru sport, ar putea utiliza mai bine spi
ritul lor de inventivitate care, ce e drept, 
nu

Bagdasar nr. 2 s-a petrecut pe cinste 
Dar sportivii din Focșani tot necăjiți 
sînt. Și cum să nu fie, cînd sala din 
strada dr. Bagdasar nr. 2 e tot sala... 
Voința. Așadar, cei de la Voințo
renunțat la... firmă, dar la baluri, pen
tru nimic în lume !

Acum, cînd a ieșit la iveală și „fenta’

prestat de sextetul dinamovist La ora ■ ■ Cititorii se așteptau, de fiecare dată, 
actuală el a atins forma cea mat bună' vorbim despre intensa activitate spor
im ultimii ani. Antrenorul. Sebastian.. tiVf, ce se desfășoară în această sală 

- '“.îndeajuns de mare și mai ales bine 
__________ . - utilată. Dar, măcar o dată n-am apucat 

' ‘ să pomenim despre gimnaștii sau boxe- 
- - rii, de pildă, care se antrenează în fru- 
■' moașa sală de sport din Focșani. A- 
“.’.ceasta, deoarece consiliul asociației Vo- 
• - ința, ca și cum n-ar avea nimic comun 
““.cu sportul, se ocupă de baluri, de se- 
--rate și de nunți, punînd sala la dispo- 

, T ziția tuturor care vor să danseze sau •a — progresul- - . . ,
21 decembrie.-•sa se însoare . _ _ _ _

Mihăilescu și-a gradat excelent pregă-

CLASAMENTELE TURULUI
CAMPIONATELOR REPUBLICANE

MASCULIN 
SERIA I

1. Rapid București
2. Dinamo Orașul Dr.

tru Groza
3. Steaua București
4. Știința Galați
5. Știința Cluj
6. C.S.M.S. Iași
7. Petrolul Ploiești
8. Știința Petroșeni

C.S.M.S. iași-Dinamo 
Groza 2—3.

SERIA A
1. Dinamo București
2. Progresul București
3. Farul Constanța
4. C.S.O. Craiova
5. Știința Timișoara
6. Tractorul Brașov
7. Flacăra roșie București
8. C.S.M. Cluj

7
7
7
7
7
7
7
7

Orașul Dr.

pe

II-A

au

le lipsește...

Restanța Știința Timișoara - Progresul-■ 
București

o
1
3
3
2
5
6
7

7
5
5
4
3
2
1
1

1
5
4
4
4
2
1
0

21: 6 14
19:11 12
18:13 12 1.
13:11 11 2.
15:15 10 3.
11:17 9 4.
9:19 8 5.
6:20 8 6.

. Petru 7.
8.

21: 2 14 1.
16: 7 11 2.
14:13 11 3.
14:13 11 4.
13:11 10 5.
12:16 9 6.
8:18 8 7.
3:21 7 8.

va avea loc joi
FEMININ
SERIA I

București 
București

Dinamo 
Metalul 
C.S.M. Ciul 
Știința Cluj
Olimpia Brasov 
I.F.A. București 
Voința M. Ciuc 
C.S.M.S. Iași

SERIA A n-A
Rapid București 
Farul Constanța 
C.S.M. Sibiu C.P. București 
C.S.O. Craiova 
Progresul București
C.F.R. Timișoara 
Sănătatea București

7
7
7
7
7
7
7
7

1 
G
5
4
3
2
1
0

0 
1
2
3
4
5
6
7

••se țin lanț în sala Voința și se oare 14' ► -
12- ► pus pe gînduri pe membrii consiliului 
IV’asociației sportive Voința. Oamenii s-au 
’j.. strîns, au chibzuit mult și au ajuns în 
s+ cele din urmă la concluzia că... așa nu 
1”

1 6
7 6
7 5
7 3
7 3
7 2

1
1
2
4
4
5

7 2 5
7 16

Juniorii de la l.T.B. au cucerit „Cupa
orașului București"

Desfășurată duminică, pe terenul din 
Parcul Copilului, finala competiției de 
juniori dotată cu „Cupa orașului Bucu
rești" a prilejuit, în ciuda timpului„ne- 
favorabil, un spectacol plăcut in care 
cele două formații l.T.B. și Rapid au 
practicat un joc de valoare Victoria a 
revenit juniorilor formației l.T.B. cu 
8—0 (8—0), care cuceresc astfel cea 
cea de-a IV-a competiție rezervată în 
acest an juniorilor.

Punctele au fost realizate de M. 
culescu, în min. 18 (lovitură de 
deapsă) și Nica (o încer «re

mai merge. De ce să fie criticați mereu 
• ■ de „Sportul popular" ? De ce să-i critice 

13' ■ sportivii ?
13" ”12" “ Șl au biat măsurile în consecință... 

Pe afișele care anunțau un nou bal,
13
ioȚ i . . _______  . ______________
™**nici  vorbă nu mai era de sala Voința.

8-.►are loc în sala din strada dr. Bagdasar
■'nr. 2. Poftim, să mai spună cineva câ 
..nu se lipește critica de consiliul aso- 
-- ciației sportive Voința din Focșani 1
X Sîmbătă seara, la balul din strada

ed, în sfîrșit, articolul nostru i-a cam

Se scria clar că balul din 9 decembrie

Nu mai departe decît la 1 decembrie 
am scris din nou despre petrecerile care

DANS

Lipește-l repede pina nu se observa"!

răbdare

SALA 
sroAb*  

Docm# 
VAGb

'' Nu mai ne aducem aminte exact tex-
.. tul adresei pe care am primit-o de la
- • consiliul regional U.C.F.S. Oltenia. E 
' j și mult de-atunci. ~

Ni---Dar ținem minte 
pe-” consiliul regional ne

Era prin primăvară... 
că tovarășii de la 

rugau să fim ..
deapsăj și Nica (o încer are reușită-- discreți în legătură cu anumite date 
după o cursă spectaculoasă — tran-'\privind activitatea sportivă din Oltenia 
sformată de Niculescu). ..în ultimii 10 ani, deoarece au inițiat

S-au remarcat în mod deosebit frații;; uzi concurs 
Polizu, Boiangian, Nica și M. Nicules-” f: r.:: :
cu de la l.T.B. și Turbac, Rujoiu, Ghi---participant! răspunsurile cerute. Mai cu 
ca și Popescu de la Rapid. După termi
narea partidei, „C

î „Cine știe sport... cîștugă’ 
și nu era normal să dăm unora dintre

seamă se temeau de... Ion Postașu, ca 
„Cupa orașului Bucu-->nu cumva acesta să-și dezlege limba, 

rești" a fost înmînată tînărului \ucă-“’stricînd astfel frumusețe de concurs, 
Haralambie, căpitanul echipei..îa care premiul cel mare era o moto- 

• • cicletă I.J, de 330 cmc...
' j Mărturisim că nu prea ne surîdea a-

tor Haralambie, căpitanul
l.T.B., antrenată de D. Ionescu.

Pe primele trei locuri în clasamentul
competiției s-au situat în ordine : l.T.B.,•• coastă perspectivă, dar, de dragul con- 
Rapid, Dinamo. ± cursului, „poștașul" nostru a mai... oco-

lit o serie de întrebări care ar fi deschis 
drumul concurențelor către... motocicleta 
expusă într-o vitrină din centrul Craio- 
vei.'"Dar participanta la concurs s-au 
descurcat și singuri. Au avut însă ceva 
de lucru ! S-au uitat prin tot felul de 
statistici, au răsfoit colecțiile ziareior, 
au stat de vorbă cu sportivi mai în 
vîrstă, mă rog, au luat toate măsurile 
ca nu cumva să greșească vreun răs
puns.

Prin iunie, toți așteptau cu sufletul la 
gură rezultatul concursului. Dar în ziua 
sorocită, au aflat că tragerea la sorți s-a 
amînat pentru 30 iulie. Mai erau multe 
zile pînă atunci, nerăbdarea făcea ca 
timpul să li se pară și mai lung, dar... 
au ajuns șl la 30 iulie. De data a- 
ceasta, probabil ca să nu mai țină oa
menii ca pe jar, consiliul regional

U.C.F.S. Oltenia n-a mai anunțat nimic. 
Nici că e în august, nici că e în sep
tembrie, nici măcar că se va fine la... 
s fin tul așteaptă !

...Te pomenești că tovarășii din con
siliul regional U.C.F.S. Oltenia au aș
teptat special să se termine anul, pen
tru a putea împărți premiile prin... Moș 
Gerilă !

Desigur că noul consiliu regional va 
fi mai expeditiv și va lua măsurile cu
venite ca „cine știe sport" și participă 
la concursuri să 
anul

„cine știe sport"
nu mai aștepte la... 

și la multi ani !

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU

(după scrisorile primite de la 
K. Săndulescu și M. Rădulescu)
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Miine, încep la Cluj

Finalele campionatelor republicane
individuale și pe echipe

O PESTE 220 PREMIERE EFECTUATE IN 1961 • VOINȚA BUCU
REȘTI PE PRIMUL LOC • O REVELAȚIE: CORVINUL HUNE
DOARA • CE POATE SCOATE IN EVIDENTĂ UN CLASAMENT 
® NOUTATI DESPRE „ALPINIADA REPUBLICANA" - EDIȚIA 
1962.

șapte 
femei, 
dublu 
mixt.

Abia terminate întrecerile de tenis 
de masă dintre sportivii noștri și cei 
chinezi și iată că orașul Cluj găz
duiește o altă competiție interesantă 
de data aceasta cu caracter intern. 
Este vorba de întîlnirile care încep 
mîine și care vor dura timp de cinci 
zile. La capătul lor vor fi desemnați 
campionii țării la toate cele 
probe: echipe bărbați, echipe 
simplu bărbați, simplu femei, 
bărbați, dublu femei și dublu

La probele pe echipe unde s-au ca
lificat 13 formații masculine și 11 
feminine, cele mai mari șanse pentru 
cucerirea titlurilor le au C.S.M. Cluj 
(Negulescu, Rethi, Cobîrzan,, Giurgiu- 
că>, I.T.B. (Gantner, Naumescu, Pesch, 
Iscovici), Voința (Bottner, Angelescu, 
Ionescu Soare), la bărbați și Voința 
(Ella Constanținescu, Marta Erdreich, 
Luci Slăvescu), I.T.B. (Geta Pitică, 
Catrinel Folea), Progresul (Maria Ale
xandru, Mariana Jandrescu, Victoria 
Jaridrescu), C.S.M. Cluj (Maria Biro, 
Lud Cobirzan) la fete.

Cit privește probele individuale, la 
două din ele, simplu femei și dublu 
mixt, campionii sînt încă de pe acum 
cunoecuți, întrucît primii clasați, Ella 
Constantinescu la simplu și Bottner— 
E. Constantinescu la dublu mixt, au 
acumulat în concursurile precedente 
un număr suficient de puncte pentru 
a nu mai putea fi ajunși, indiferent 
de rezultatele care vor fi obținute 
acum. In schimb, la simplu bărbați, 
dublu femei Și dublu bărbați, lupta 
este echilibrată, pentru primele locuri 
candidînd Negulescu și Gantner, E. 
Constantinescu—Erdreich și M. Ale
xandru—G. Pitică, Negulescu—Rethi și 
Cobîrzan—Covaci.

După cum se știe, întrecerile din 
probele individuale contează și pen
tru Cupa F.R.T.M., unde înaintea in- 
tîlnirilor de la Cluj, clasamentul pri
melor trei locuri are următoarea În
fățișare: 1. C.S.M. Cluj 176 p., 2. 
Voința Buc. 153 p„ 3. I.T.B. 140 p.

Primele 
meciurilor 
trei, celor

Craiului (unde se simt ca... acasă), 
Cheile Postăvarului, Muntele Guțan.

O surpriză plăcută este locul 
ocupat de Corvinul Hunedoara, o 
ție tînără, alcătuită din aipiniști 
tuziaști. Animați de instructorul

sînt rezervatedouă zile
pe echipe, iar următoarele 
individuale.

O NOUA INTILNIRE INTRE JUCĂTORII
ROMINI ȘI CEI CHINEZI

(Urmare din pag. 1)

prem Iun Kuo-tuan, semifinalista 
campionatelor mondiale Van Cien, 
care a eliminat-o la Pekin pe japo
neza Itoh (Iamaizumi), jucătoarea 
Han Iu-cen, învingătoare, tot la Pekin, 
asupra fostei campioane a lumii, ja
poneza Tommi Okava și tînăra Ti 
Cian-hua. câștigătoarea probei de con- 
soJare de la campionatele mondiale 
din acest an.

Echipa noastră va cuprinde pe Ne
gulescu, Rethi, Cobirzan și Sîndeanu 
la simplu bărbați, Maria Alexandru, 
Geta Pitică și Eleonora Mihalca la 
simplu femei. Negulescu-Rethi (dublu 
bărbați), Maria Alexandru-Geta Pi
tică (dublu femei) și Maria Alexandru- 
Negulescu (dublu mixt).

Așa cum au arătat meciurile de la 
Cluj, sportivii noștri au și azi o mi
siune foarte grea. Este adevărat că

avem de făcut față unor adversari de 
marea valoare. Ei nu sînt însă imbata
bili. Mai important decît rezultatul me
ciurilor este faptul că ele ca și concursu
rile viitoare, constituie tot atîtea etape 
de verificare și pregătire în vederea 
campionatelor europene din primă
vară.

Jucătorii romîni au dovedit și la 
Cluj că au resurse suficiente pentru 
o comportare bună chiar la stadiul 
actual de pregătire. Este necesară 
însă o putere sporită de concentrare, 
de calm, o voință deosebită de lupta, 
încrederea în forțele proprii. Este 
tocmai ceea ce am dori să vedem as
tăzi spre satisfacția iubitorilor tenisu
lui de masă de la noi.

fost sfîrșit de săptămînă, vara ca și 
iarna. în care Retezatul, Bucegii, Pia
tra Craiului, Cheile Bicazului și alte 
regiuni muntoase să nu fie .luate cu 
asalt" de aipiniști. Pentru că — trebuie 
să știți — ei au: luat parte la „Alpi
niada republicană", competiția de bază 
a alpinismului nostru, aflată în 1961 
la a doua ediție.

Cele cinci etape ale Alpirtiadei (una 
de iarnă și patru de vară) s-au bucu
rat de un succes deosebit. Acest lucru 
se poate afirma chiar dacă luăm în 
considerare numai un singur punct al 
întrecerii și anume numărul de pre
miere efectuate în 1961. Totalul lor 
întrece tot ce s-a realizat pînă acum 

.in alpinismul nostru: peste 220!
Anul acesta, locul I a revenit spor

tivilor de la Voința București care 
i-au întrecut cu 410 p. pe ciștigătorii pri
mei ediții, alninițtii de la Brașov. Pre
gătiți de antrenorul Mircea Bogdan, 
alpiniștii de la Voința București au 
realizat în 1961 nu mai puțin de 61 
de premiere. In fruntea echipei a fost 
maestrul sportului Alexandru Flori- 
cioiu. Alături de el, o contribuție în
seninată și-au adus-o și Gheorghe Ena- 
che, Nicolae Călin, Pascu Pompiliu, 
Marin Dumîtriu. Paul Fozokos. Ion 
Dragomir, Constantin Ursulescu, Tu
dor Hurbean. Meritul învingătorilor 
crește dacă avem in vedere și faptul 
că ei au realizat 15 premiere într-o 
regiune alpină cu totul nouă, aflată 
în extremitatea sudică a Pietrii Cra
iului, în Valea Brusturetului, regiune 
caracterizată prin trasee scurte dar 
de mare dificultate.

Cu toate că secția de alpinism a 
Casei Ofițerilor Brașov este mult mai 
mică la număr (doar Emilian Gristea, 
care este și antrenor, Aurel Irimia, 
Matei Schenn, Ladislau Caracioni și 
Petre Cristina — acesta din urmă 
un tinăr talentat nou venit tril familia 
alpiniștilor), militarii au realizat 47 
de premiere, răspîndite aproape peste 
tot. în Cârpați. . „a,. i mw ui mnu pi

Pe Iodul ,JII în- clșjsament —'Țorpe- 3. Torpedo Zărnești 3186 p; 4. Corvi- 

meritorie, realizînd'43 de premiere, din- ’ 
tre care trei de iarnă (în munții Fă-: 
găraș). Alpiniștii din Zărnești (în 
rîndtsl cărora se remarcă Valentin Gar
ner, Gheorghe Crăciun, Horst Truici) 
ar fi putut cîștiga 
fi primit mai mult 
asociației sportive, 
erelor realizate de

Ce scoate în evidență acest clasa
ment ? In primul rind (aptul că o se
rie de asociații cu excelente condiții 
de practicare a alpinismului (Carai- 
manul Bușteni, Celuloza Zărnești, Mă
tasea roșie Cisnădie, Jiul Petroșeni, Ci
mentul Bicaz) s-au preocupat foarte 
puțin de secțiile lor de alpinism care 
ocupă astfel locuri codașe. în al doi
lea, rind, lipsa din acest clasament a 
alpiniștilor din Sinaia localitate unde 
această disciplină sportivă — cu mai 
mult sprijin din partea organelor lo
cale — ar putea să ia o dezvoltare 
frumoasă. De remarcat ultimul loc

Abonați vă 
pentru anul 1962 la:

„Cupa 30

ln plin rapel... 
Pichiu, hunedorenii au fost revelația 
„Alpirtiadei republicane*.

Dar să vă înfățișăm clasamentul 
complet; 1. Voința București 3956 pt 
2. Casa Ofițerilor Brașov 3546 pi

do ZămeM băre. a.acțjvitate nul Hunedoara 2016 pi 5 Voința Bra- 
J!- șov 1076 p; 6. Dinamo Brașov 908 pi

7. Metalul Cluj 773 pi 8. Metalul Bucu
rești 400 pi 9. Voința Sibiu 388 pj 
10. Cara imanul Bușteni 244 p; 11. 
Voința Oradea 202 pi 12. Jiul Petrp- 
șerri 186 p; 13. Celuloza Zărnești 174 p; 
14. Mătasea roșie Cisnădie 146 p; 15. 
Petrochim Ploiești 140 p: 16. Știința 
București 
București 
98 p; 19.
Poiana Cîmpina 56 pi 21. Viscoza 
Lupeni 54 p; 22. Mureșul Tg. Mureș 
52 pj 23. Carotajul Ploiești 28 pi 
24. Carpați Ploiești 28 p; 25. Voința 
Cluj 26 p; 26. I.T.B. 11 p.

întrecerea, 'dacă ar 
sprijin din partea 
Majoritatea premi- 
ei sînt în Piatra

3 roșie Cisnădie 146 p; 15. 
Ploiești 140 p; 16. Știința 
136 pj 17. Grivița Roșie 

114 pj 18. Cimentul Bicaz 
Prahova Ploiești 82 pj 20.

Decembrie"

ocupat de secția de alpinism a clubu
lui bncureștean I.T.B., o secție care în 
anii trecuți avea o activitate inimoasă.

Analizînd „Alpiniada republicană*  
desfășurată anul acesta. rom>< a de 
alpinism din cadrul F.R.S B A « con
statat că o parte din numărul nrernie- 
relor realizate in 1961 nu corespund 
în întregime din punct de vedere al 
calității. Pentru a se înlătura acest 
lucru, în 1962 se vor lua in conside
rare numai premierele de la gradul 
V—B de dificultate irt sus. De teme
nea. s-a mai hotărît ca etana de raritâ 
să aibă loc in Munții Făgăraș: trasee 
de cățărătură combinată cu parcurgeri 
de creste, bivuacare in cort ceea ce 
înseamnă zile mai multe de întrecere 
și efort mai mare din partea concuren- 
ților, teme de orientare geografică etc. 
Datorită acestor modificări in regula
ment „Alpiniada republicană" din 
1962 va cunoaște — desigur — ua 
succes și mai frumos.

SPORTUL POPULAR
SPORT

ȘAH
CULTURĂ rillCĂ 

Șl SPORT

Clubul sportiv I.T.B al raionului 
Nicolae Bălcescu a organizat dumi
nică un concurs de gimnastică dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie". Au parti
cipat 10 echipe din Capitală (6 mas
culine și 4 feminine).

Rezultate tehnice: masculin, pe e- 
chipe: 1. Flacăra roșie 381,50 p., 2. 
I.T.B. 321,20 p„ 3. M.T.Tc. 274.35 p. 
Individual compus, cat. I sen.: Marin 
Tatian (Flacăra roșie) 53,05 p.; cat. 
a ll-a sen.: Virgil Bostangiu 
(M.T.Tc.) 52,85 p.; Cat. I jun.: 
Ion Dinu (Ș.S.E. nr. 1) 54,90 p.: 
cat. a il-a jun.: Paul Costin (Ș.S.E. 
nr. 2 ) 54,85 p. Feminin, pe echipe: 
1. I.T.B. 236,20 p„ 2. Flacăra roșie 
197,30 p., 3. Dinamo 162,50 p. Indi-

vidual compus, cat. I sen.: Ileana 
Dumitrescu (I.T.B.) 35,45 p.; cat. a 
ll-a sen.: Angela Bundan (I.T.B.) 
31,75 p. | cat. I jun.: Ana Vilan (Fla
căra roșie) 33,45 p.; cat a Il-a jun.: 
Paula Manciu (Ș.S.E. nr. 2) 33,40 p.

100 METRI
(1) ioana Petrescu (Rapid Buc.)
(2) Crista Maksay (Metalul Buc)

‘ Z . „ .7 ” 1 ' J
Maria Vaida (SSE Oradea) 
Gabriela Lutfl (Rapid Buc.) 
Renato Gabel (Voința Sibiu) 
Maria Mihai (Progresul Buc.) 
Georgeta Palade /Știința Buc.) 
Sanda Grosu (Metalul Buc.) 
Eva Soos (CSS Tg. Mures) 
Gabriela Rădulescu (CSS Buc.) 
V. Furdui (Șc. sp. U.C.F.S. ~ 
cău)

200 METRI
Ioana Petrescu (Rapid Buc.) 
Ana Beșuan (Știința Cluj) 
Crista Maksay (Metalul Buc.) 
Georgeta Palade (Știința Buc.) 
Ecaterina Cheșu (Speranța Galați)

(2) Liliana Veselinovici (CSS Timiș.) 
(p) Aurelia Sîrbu (Metalul Buc.)
(3) Eva Soos (CSS Tg. Mures) 
(1) Ren a te Gabel (Voința Sibiu) 
(3) Maria Vaida (SSE Oradea)

11.9
12,2 , ,____ _______  _______
12,2**  (lj Ana Beșuan (Știința Cluj)
12.3 ...... ................................ •
12.4
12,4
12,4
12.4
12.5
12,5
12,5
12,5

(2)
(3)
(2)
(3)
(1)(5)
(5)
(4)
(1) V. Ba

ll) 
(1) 
U) 
(U
(2)

4oo metr;
Florica Grecescu (Dinamo) 
Marina Cuțui (Știința Cluj) 
Georgeta Dumitrescu (Met. buc.) 
Victoria Pazmany (Crișana Or.) 
Aurelia Weiss (Dinamo) 
Sanda Glțâ (SSE Galați) 
Lucia Pâuleț (IMS Roman) 
Elisabeta Teodorof (Dinamo) 
Elena Flaișer (Ștlinta Cluj) 
Maria Filip (Șc. Sp. U.C.F.S. 

București)
800 METRI

2:06,8» (2) Florica Grecescu (Dinamo) 2:13,0 ........ • - ----
2:14,6 
2:14,7 
2:16,8 
2:18,3 
2:19,0
2:19,2
2:19,7
2:19,7

56,9
58,8
59.2
59.3
59,5
60,2
60,2
60.3
60,3
60,7

(1> 
(J) 
(6) 
O) 
(2) 
(1) 
(1) 
(4) 
(2) 
(3)

FLORICA GRECESCU

Performanțe de valoare 
in campionatul Capitalei

® A fost depășită din nou granița celor 1000 p.d. • Clasa
mentele finale după încheierea turuluiturului

(5)
(2)
(3)
(4)
(1>
(5)
(2)
(6)
(1) Ana Negru (Știința Cluj)

Marina Cuțui (Știința Cluj) 
Elisabeta Teodorof (Dinamo) 
Georgeta Dumitrescu (Met. Buc.) 
Lucia Păulet (IMS Roman) 
Victoria Cosa (Farul C-ța) 
Ecaterina Juhasz (CSM Cluj) 
Ibolya Gabor (Dinamo Brașov) 
Zamfira Antonescu (Met. Buc.)

11,5
11.5
11.6
11,6
11,6
11,6
11.7
11.8
11,8
11,8

•
•*  = record de junioare 
»------------

80 M GARDURI
(1) Sanda Grosu (Metalul Buc.)
(p) Antoaneta Prodca (Rapid Buc.)
(1) Liana Jung (Steaua Buc.)
(1) Ana Saăvirdea (Știința Timiș.)
(1) Elena Vasi (CSS Timiș.) 

Aurelia Sîrbu (Metalul Buc.) 
Florentina Stancu (Steaua Buc.) 
Felicia Grama (SSE Reșița) 
Margareta costin (Crișana Oradea) 
Ioana Petrescu (Rapid Buc.) 
record de senioare

(3)
(1)
(1)
<2)
(6)

pentatlon

Pe tabelele He marcaj ale arenelor 
din Capitală au fost scrise în ultima 
vreme numeroase rezultate care întrec 
cifra de 400 p.d. (feminin) și 900 p.d. 
(masculin). Jucătorii bucureșteni au 
depășit de cîteva ori recordurile repu
blicane, iar 
N. Moldoveanu 
I.T.B. au trecut 
pice doborîte.

Recent, un al
să doboare din 200 bile mixte 1008 po
pice. Autorul acestei valoroase perfor
manțe este fostul fundaș al echipei Pro
gresul, GICĂ ANDREI, astăzi compo
nent de bază al formației de popice Vo
ința București. El a obținut acest re
zultat în ultima etapă a returului cam
pionatului Capitalei, în cadrul întîlnirii 
dintre Voința și Recolta terminată cu 
scorul de 5.356—5.214 p.d. Cu acest 
prilej*  am mai reținut frumoasa com
portare a jucătorilor Sîrbu (955 p.d.), 
Pintea (922 p.d.), A. Andrei (900 p d.) 
de la Voința, Coman (912 p.d.), Teo
dorii (902 p.d.) și Martin (945 p.d.) 
de la Recolta. Credem că cifrele din 
paranteze ne scutesc de orice comen
tarii.

Tot în ultima etapă a turului, s-a 
desfășurat și derbiul feminin al com
petiției, între actuala campioană a țării 
Rapid și fosta campioană a țării I.T.B. 
Jucînd pe teren propriu feroviarele au 
învins mai ușor decît sperau: 2379—

popicarii 6. Rudăn și 
ambii de la clubul 

granița celor 1000 po-

treilea popicar a reușit

Și cu acest prilej 
serie de rezultate 

Tinea Balaban 
Aurelia Nicolaescu

Florica I.Spușan -111 p.d (de 
pid), iar ce] mai mare scor a fost 
lizat de Sonia Mijanis. 410 p.d.. din 
echipa învinșii.

Iată celelalte rezultate ale ultimei 
etape a turului : fii Ml NI N : Gloria- 
Voie Bună 1910—1708 p.d. : l.amino- 
rul-Cimenliil 2202—1784 : Iuta-Frigul 
1923—1915: Metalul-Voinln F>75—■
2048: M.T.Tc.—I.O.R. l«2t 1789.
MASCULIN : M.T.Tc.—Dinamo Victoria 
4128—4785; Rapid-Spartae 4756—■ 
4312; Laminorul-Metalul 4566—4569;' 
I.O.R.-Cimentul 4908—4880: futa-
I.T.B. 4352—4544 Și acum clasamen
tele finale după prima parte a cam
pionatului Capitalei. FEMININ : 1. 
I.T.B. 31 p„ 2. Rapid 31 p„ 3 Frigul 
31 p., 4. Gloria 27 p., 5. I.aminorul 
25 p.. 6. M.T.Tc 2.3 p.. 7 Metalul 10

2275 p.d. 
gistrat o 
remarcat : 
413 p.d..

«-an ftire- 
demhe do 
a obținut
113 p.d., 

I*  Ra-
r*-a-

I.
29

.R. 13 p. MA
p., 2. Dinamo
B. 27 p.. 4. Rapid 27 p.. 5 10 1 
p., 6. Cimentul 25 p., 7. Recol 

p., 8. Metalul 19 p.. 9 Iuta 19 ț 
Laminorul 17 p., 11. Spartan 15 f 
M.T.Tc 11 p.

IR. lOAnll j'ESCU



Sezonul sportiv
Sezonul sportiv de iarnă a intrat 

pe deplin in... drepturile sale. In 
toate țările europene întrecerile de 
hochei pe gheață, patinaj, schi, să
niuțe sint in plină desfășurare. Re
dăm pentru cititorii noștri cîteva dm 
cele mai importante evenimente ale 
sezonului de iarnă.

SCHIORII SOVIETICI 
AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PEN 
TRU CAMPIONATELE MONDIALE 

DE LA ZAKOPANE

MOSCOVA (Agerpres). — Federa
ția de schi din U.R.S.S. a selecționat 
un lot numeros de sportivi in vederea 
campionatelor mondiale (probele nor
dice) care vor avea loc la Zakopane 
(R. P. Polonă). Printre cei care can
didează la selecția în reprezentativele 
țării se află Pavel Kolcin, Nikolai 
Anikin, Ghenadii Vaganov, Maria Gu
sakova, Alevtina Kolcina. Radia Ero- 
șina.

Oficial, sezonul de schi in U.R.S.S. 
va fi deschis la sfîrșitu) lui decembrie 
cu tradiționalele curse de fond orga
nizate în apropiere de Moscova. Alte 
două concursuri de verificare vor avea 
loc în ianuarie : la Leningrad și Otte- 
pia (R.S.S. Estonă). Pînă atunci schio
rii se antrenează pe zăpadă în locali
tățile din nordul țării

ANTRENAMENTELE SCHIORILOR 
FINLANDEZI

Uniunea de schi din Finlanda a 
aprobat zilele trecute calendarul in
ternațional al întrecerilor sportive de 
iarnă pentru sezonul în curs. S-a sta
bilit, printre altele, că in preajma 
„mondialelor" de la Zakopane (R.P. 
Polonă), în Finlanda se va organiza 
un mare concurs internațional, cu 
participarea unor reale valori ale 
schiului mondial. începînd de la 10 
decembrie, schiorii finlandezi au în
ceput antrenamentele în localitatea 

Vuokatti din nordul țării, locul tra
dițional unde își dau întîlnire schiorii 
finlandezi în perioada de pregătire. 
Antrenorul lotului este Velli Saarinen. 
In programul fixat de Uniunea de 
schi din Finlanda sînt prevăzute și 
două concursuri de sărituri de la 
trambulină care se vor desfășura la 
lumina reflectoarelor.

PATINATORII NORVEGIENI — 
LA START

Zilele trecute, patinatorii din Nor
vegia au luat startul la primele con
cursuri din acest sezon. Cel mai im
portant dintre acestea a avut loc la 
Oslo, cu participarea celor mai buni 
patinatori norvegieni — Nils Aaness, 
Roald Aas, Reidar Bettum, Torstein 
Seiersten și alții. Alături de sportivii 
norvegieni au concurat și Van der 
Grifft (Olanda) și Andre Kouprianoff 
(Franța).

Presa norvegiană nu manifestă deo
camdată prea mult optimism în legă
tură cu șansele patinatorilor din Nor
vegia în acest sezon. Ziarul „Aften
posten", de pildă, scria recent că 
Knut Johannesen „nu are nici un fei 
de planuri serioase pentru viitor", că.

ECHIPELE DE JUNIORI
ALE BELGIEI Șl FRANȚEI AU 

ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PENTRU 
TURNEUL U.E.F.A.

la turneul

Echipele de juniori ale Belgiei și 
Franței care, după cum se știe, și-au 
anunțat participarea
U.E.F.A., au început zilele trecute 
pregătirile în vederea acestei între
ceri ce va avea loc în Republica Popu
lară Romînă. Selecționata belgiană a 
susținut un meci amical cu echipa 
Luxemburgului, cedînd cu 2—4 (0—1). 
Antrenorii echipei s-au declarat totuși 
mulțumiți de forma jucătorilor. De 
remarcat că în lot au fost introduși 
mai mulți jucători care activează în 
cadrul echipelor din prima ligă, prin
tre care aripa stingă 
let, centru atacant, și 
linck.

Depireux, Betir- 
mijlocașul Ghel-

Federația franceză a selecționat un 
lot de 22 de jucători care au partici
pat la primele antrenamente și au 
susținut mai multe meciuri de veri
ficare. Din lotul juniorilor francezi 
fac parte, printre alții, Lech (Lens), 
Fabre (Toulon) și Prigent (Rennes).

SFIRȘIT DE TUR IN ITALIA
Campionatul Italiei a prograțnat du

minică cea de a XVJI-a etapă, ultima 
din tur. Fruntașa clasamentului, In- 
ternazionale, a obținut o victorie la 
limită în partida disputată la Lecco, 

de iarnă in toil
deși va lua startul la marile întreceri 
europene și mondiale, „sincer vorbind, 
nu se poate aștepta prea mult de la 
el". După părerea ziarului, cele mai 
mari șanse pentru apropiatul sezon 
le are Fred Maier.

SCHIORII AMERICANI IN EUROPA j

Printre cele 32 de țări care și-au . 
anunțat participarea la campionatele I 
mondiale de schi alpin de la Cliamo- j 
nix (Franța) se află și Statele Unite. I 
De puțin timp, selecționata S.U.A. | 
se află în Europa, stabilindu-se la în
ceput pentru antrenamente in munții . 
din Italia (la Cervinia). Pe lingă : 
cunoscufii Budd Wernei și Bill Kid, l 
din echipa masculină mai fac pane | 
tinerii Charly Ferriz, Gordon Feton, 
Jim Heiga și Bill Marolt. Echipa fe 
minină este alcătuită din cinci schi
oare. De remarcat că din lot lipsește 
Penny Pitou, deținătoare a două me
dalii de argint la JO. de la Squaw ■ 
Valley. Specialiștii americani își pun 
speranțe insă in tînăra Linda Mayers, | 
care a ocupat locul 33 la precedenta ' 
Olimoiadă de iarnă

„CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI" |

Sezonul internațional de schi s-â 
inaugurat la Val d’Isere cu desfășu
rarea competiției dotate cu „Criteriul 
primei zăpezi". In proba de slalom 
special feminin victoria a revenit spor
tivei Marielle Goitschel (Franța), care 
a realizat în cele două manșe timpul 
de 83,83 sec. Pe locul doi s-a clasat 
Biebl (R.F. Germană) — 84,30 sec., 
urmată de Therese Leduc (Franța) — 
84,57 sec. Proba de slalom uriaș (fe
mei) s-a încheiat cu victoria cam
pioanei olimpice Heidi Biebl (R.F. 
Germană) cu timpul de 2:03,89. Pe 
locul următor s-a clasat Therese Leduc 
(Franța) — 2:04,57. Victoria in proba 
de slalom special a revenit francezu
lui Adrien Duvillard — 1:51,72 în 
două manșe. în cea de-a doua manșă 
el a realizat cel mai bun timp 57,18. 
La această probă au participat, de 
asemenea, Bonlieu (Franța), Perillat 
(Franța), Benne (Italia) și alții.

CONCURS DE VERIFICARE
A SCHIORILOR AUSTRIECI

Schiorii austrieci și-au început pre
gătirile în vederea participării la cam
pionatele mondiale de la Chamonix. 
In primul concurs de verificare, dis
putat în apropiere de Linz, cunoscu
tul campion Karl Schranz a cîștigat 
proba de slalom uriaș, realizînd timpul 
de 2:06.7 (pîrtia a măsurat 1900 m 
cu o diferență de nivel de 420 m 
și 81 de porți). La femei pe primul 
loc s-a clasat Erika Netzer. Ea a 
obținut timpul de 1:26,8 pe o pîrtie 
în lungime de 1500 m (310 m dife
rență de nivel și 55 de porți)

IN ZILELE DE 17 Șl 18 FEBRUARIE 
1962: CAMPIONATELE MONDIALE 
MASCULINE DE PATINAJ VITEZĂ

Viitoarele campionate mondiale mas
culine de patinai viteză se vor des
fășura în zilele de 17 și 18 februarie 
1962 pe Stadionul central „V. I. Le
nin" din Moscova. înscrierile indivi
duale se încheie pe ziua de 12 fe
bruarie.

ciștigind cu 1—0. La Bergamo, Fio
rentina n-a putut întrece pe Atalanta, 
întîlnirea luînd sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 0—0. Acest meci ca și 
victoria realizată de Bologna în par
tida cu Udinese (2—1) a făcut ca 
Intemazionale să se distanțeze din 
nou la 4 puncte în fruntea clasamen
tului, urmată de Bologna și Floren
tina, amîndouă cu cîte 23 puncte. 
Alte rezultate: Palermo — Torino 
1—0, Roma — Padova 3—1, Juven
tus — Venezia 1—0, Lanerosi — 
Sampdoria 1—1, Mantova — Catania 
1—1, Milan — Spal 4—1.
IN „CUPA ORAȘELOR TIRGURi"

în competiția de fotbal dotată cu 
„Cupa orașelor tîrguri" s-au disputat 
două noi întîlniri. La Roma, echipa en
gleză Sheffield Wednesday a dispus 
cu 1—0 de A. S. Roma, calificîndu-se 
pentru sferturile de finală (în primul 
joc Sheffield cîștigase cu 4—0). F.C. 
Barcelona a întrecut pe Dinamo Za
greb : 5—1 (4—0).
MOTOR JENA — ALLIANCE DUDE- 
LANGE 7—0, IN „CUPA CUPELOR" 

în optimile de finală ale competi
ției de fotbal „Cupa cupelor“ echipa 
Motor Jena (R. D. Germană) a în
vins cu scorul de 7—0 formația Al
liance Dudelange din Luxemburg. Re
turul întîlnirii va avea loc peste cîte
va zile tot în R. D. Germană.

PROGRAMAI INTERNAJIONAl 
AL CICLiȘTILOR SOVIfTICi 

ÎN ANUL 1962
După cum transmite coresponden

tul sportiv al agenției TASS, cicliștii 
sovietici își vor începe activitatea in
ternațională în luna martie a anului 
viitor, cînd o echipă de 6 alergători 
va lua startul în Turul Tunisiei. Pri
ma selecționată a țării, în frunte cu 
Iuri Melehov și Victor Kapitonov, 
va participa în luna mai la ediția 
a 15-a jubiliară a „Cursei Păcii" 
Berlin — Praga — Varșovia. Rutierii 
sovietici vor participa, de asemenea, j 
la curse în R. P. Polonă, precum și I 
la campionatele mondiale din Italia, 
înaintea acestor campionate, la Kau
nas și Tallin, vor avea Ioc competiții 
de verificare împreună cu cicliști din 
R. D. Germană, R. P. Polonă și R.P. 
Romînă.

Alergătorii de velodrom vor lua 
parte la concursuri în Franța, An
glia, R. D. Germană și, la rindul lor, 
vor primi vizita cicliștilor din Bel
gia, Danemarca și R. P. Bulgaria.

Noul campion de șah al U.R.S.S.
va fi cunoscut
BAKU 18 (Agerpres). — Lupta pen

tru titlul de campion unional de șah 
rămîne deschisă înaintea ultimei run
de, care va avea loc astăzi. Cînd se 
credea că lui Spasski îi va trebui numai 
o remiză în runda finală pentru a ter
mina învingător, rezultatele partidelor 
întrerupte readuc în discuție șansele 
marelui maestru Polugaevski. Intr-o 
poziție pe care specialiștii o conside
rau teoretic remiză, Polugaevski a reu
șit să-l învingă pe Savon. Creîndu-și 
singur complicații, Savon a pierdut 
prin depășirea timpului de gîndire, la 
mutarea 72-a. Neașteptat a fost și dez- 
nodămîntul partidei Gurghenidze-Aver- 
bach. La întrerupere Averbach avea 
dama și trei pioni contra două turnuri 
și trei pioni. Schimbînd dama pentru 
turnuri, Averbach a intrat într-o poziție 
pierdută și a cedat la mutarea 66-a. 
Vasiukov l-a învins pe Nejmetdinov și 
Gipslis pe Lein. Remiză s-a terminat 
partida Keres-Smîslov.

Din R. P. Bulgaria

„ORAȘUL VOLEIULUI"
In partea de mAază-noapte a R. P- 

Bulgaria, la malul Dunării, au răsă
rit dintre unduirile dealurilor, gigan
tice uzine și moderne case de locuit. 
Este orașul Ruse. Orașul constructo
rilor de mașini și vapoare se ntîndre- 
ște cu numeroși sportivi. Aci, oa in 
întreaga țară, capătă tot mai multă 
popularitate fotbalul, atletismul, hal
terele, baschetul Și ciclismul.

Cu cițiva ani în urmă, asociația 
sportivă „Dunav" a organizat pentru 
prima oară in acest oraș o mare com
petiție demonstrativă de volei. Au 
evoluat atunci în localitate cițiva din
tre cei mai buni voleibaliști bulgari. 
Tineretul din Ruse a fost adine im

TURNEU INTERNAȚIONAL' 
LA BUENOS AIRES

In capitala Argentinei, Buenos Ai
res, se desfășoară în prezent un tur
neu internațional cu participarea echi
pelor Boca Juniors, River Plata, 
Steaua roșie Belgrad și formația ma
ghiară Ferencvaros din Budapesta. In 
primul meci al turneului fotbaliștii 
maghiari au terminat la egalitate 
(0—0) cu Boca Juniors, iar în cel 
de al doilea ei au pierdut cu 0—2 în 
fața echipei River Plata, clasată pe 
locul 3 în campionatul Argentinei. 
Formația Steaua roșie Belgrad, care 
a sosit cu întîrziere, va susține primul 
meci în cursul acestei săptămîni.

• In campionatul austriac continuă 
să conducă echipa L.A.S.K. cu 21 p., 
urmată de Austria Viena cu 20 p. 
In ultima etapă s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Rapid — W.S.K.
4-1,  W.A.C. — Wiener Neustadt 1—0, 
LASK — SVS Linz 2—1, Admira — 
Graz 3—I, Kapfenberg — Vienna 
4—1, Austria — SAK 1—0, Scheiv- 
chat — Simmering 2—2.

® Selecționata de fotbal a R- P. 
Ungare, aflată în turneu în Chile, a 
jucat în orașul Concepcion cu echipa 
locală Fernandez Vial, pe care a în
vins-o cu 3—0 (2—0). Au marcat 
Fenyvessi (2) și Gorocs.

Pe scurt, despre
de baschet a

Baschetbalistele poloneze, care vor 
juca miine in București, au efectuat 
un scurt turneu in R. P. Ungară. 
In primul meci desfășurat duminică 
la Budapesta echipa R. P. Ungare 
a cîștigat la un scor strins 71—65 
după ce la pauză scorul era favorabU 
jucătoarelor poloneze : 35—31.

In C. C. E. la baschet 
feminin

In meci retur contind pentru „Cupa 
campionilor europeni" la baschet, echi
pa feminină A.Z.S. Varșovia a învins 
cu 72-70 (37-31) echipa S.K.A. Lenin
grad. Avind un coș-averaj mai bun, 
deoarece primul meci îl cîștigase cu 
62-56, echipa sovietică s-a calificat pen
tru turul următor.

astăzi la Baku
Clasamentul după 20 de runde: 1. 

Spasski 14 puncte; 2. Polugaevski 13* */e  
puncte; 3. Bronștein 12 puncte; 4-5. 
Averbach, Vasiukov ll’/s puncte; 6. Tal 
11 puncte; 7. Holmov 11 puncte (toate 
partidele jucate). în ultima rundă Spas
ski se va intîlni cu Vasiukov, iar Polu
gaevski cu Keres.

• Campionatele de volei ale R.S.S. 
Ucrainene au luat sfirșit atît la băieți 
cit și la fete cu victoria echipelor clu
bului studențesc Burevestnik din O- 
desa.

• La Frankfurt pe Main echipa se
lecționată de box a Italiei a învins cu 
scorul de 12-8 echipa R.F. Germane. 
Campionul european la categoria semi
grea, Saraudi, a dispus la puncte de 
Morwinski. In meciul revanșă, disputat 
două zile mai tîrziu la Freiburg, echipa 
italiană a cîștigat la un scor și mai 
concludent: 16-4.

• Boxerul filipinez Elorde, care de
ține titlul de campion mondial al cate
goriei ușoare (clasa „juniori") și-a pus 
la Manilla centura în joc în fața ita
lianului Sergio Caprari, fost campion 
european. Elorde a obținut o victorie 
rapidă prin K.O. în repriza I.

• In orașul finlandez Rauma s-a 
disputat al doilea meci de hochei pe 
gheață dintre echipele selecționate ale 
R.D. Germane și Finlandei. Din nou 
victoria a revenit echipei finlandeze:
3-2 (1-1; 1-1; 1-0) (In primul meci 
hocheiștii finlandezi cîștigaseră cu 
10-3).

• Turneul internațional feminin de 
handbal în 7 de la Copenhaga a fost 
cîștigat de echipa iugoslavă Spartak 
Subotița, care în finală a dispus cu 6-5 
de echipa K.S.G. Copenhaga. După în
cheierea timpului regulamentar rezul
tatul era egal (5-5), oaspetele termi- 
nînd învingătoare în prelungiri.

• La Berlin, în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni", echipa masculină de 
baschet Honved Budapesta a întîlnit 
echipa Universității Humboldt. Oaspe
ții au terminat învingători cu scorul 
de 84-58 (41-24). Returul se va disputa 
la 21 decembrie la Budapesta.

De joi, Ia Skoplje,

A V a ediție a Jocurilor Balcanice de baschet
De joi pînă duminică, orașul Skoplje 

din R.P.F. Iugoslavia va găzdui a 
V-a ediție a Jocurilor Balcanice de 
baschet masculin. La întreceri vor par
ticipa reprezentativele R. P. Bulgaria, 
Turciei, R.P.F. Iugoslavia și R.P. Ro
mine.

La Skoplje, basclictbal iștii vor în
frunta pe vicccampioana Europei, R.P.F.

presionat de frumusețea acestui joc 
dinamic, spectaculos. De atunci, se 
poate spune că voleiul a devenit cel 
mai iubit sport in orașul de la Du
năre.

Actualmente, la campionatul echi
pelor de uzină participă nu mai pu
țin de 35 echipe de volei. Alte 50 de 
formații, alcătuite din școlari și stu
denți, participă la Cupa consiliului 
orășenesc de cultură fizică. Echipa 
„Dunav" din Ruse numără azi o serie 
de voleibaliști fruntași și ia parte la 
lupta pentru titlul republican, fiind 
adversară redutabilă pentru echipele 
din Sofia și alte orașe.

® Liderul campionatului elvețian 
este campioana țării, Servette Geneva, 
care după 14 etape are 21 p. In eta
pa de duminică Servette a întrecut la 
un scor foarte sever (8—0) pe Lu
cerna. Alte rezultate: Grenchen — 
Fribourg 4—0, Grashoppers — Young 
Fellows 2—2, Young Boys — Lausan
ne 4—0, Zurich — Schafhausen 3—1.

• Anderlecht continuă să conducă 
în campionatul belgian. In ultima eta
pă liderul a întrecut cu 5—1 pe Beer- 
schot. Alte rezultate: Union St. Gil- 
loise — Lierse 3—1, F.C. Diest — 
Charleroi 2—1, Daring — C.S. Bru
ges 5—0, F.C. Bruges — Waterschei 
1—0, Standard Liege — La Gantoise 
0—0, Antverpen — Alost 2—1.

• A luat sfîrșit campionatul Ar
gentinei. Pe primul loc s-a clasat 
echipa Racing din Buenos Aires, ur
mată de San Lorenzo și River Plata. 
Campioana de anul trecut, Indepen- 
diente, s-a clasat pe locul 6.

• La Tunis, într-un meci contînd 
pentru „Cupa țărilor Africii", echipele 
Tunisiei și Nigeriei au terminat la 
egalitate: 2—2 (1—1).

® Selecționata Ghanei a întrecut cu
5—1 echipa Nigeriei. întîlnirea a a- 
vut loc la Accra.

® Selecționata orașului Cairo a 
întrecut cu 4—1 (0—0) o selecționată 
suedeză.

echipa feminină
R. P. Polone
După cum ne transmite corespon

dentul nostru la Budapesta, în prima 
parte a meciului echipa poloneză a 
fost mai bună, remareîndu-se în spe
cial prin precizia în aruncările la coș. 
După pauză, ele au slăbit insă alura, 
permițînd jucătoarelor maghiare să 
contraatace și să cîștige în ultimele 
minute la o diferență de numai trei 
coșuri. O impresie excelentă a lăsat 
jucătoarea Szosșak, care a marcat 21 
puncte. O bună precizie la coș au 
dovedit Ostanzka și Urbaniak, care au 
înscris cite 17 și. respectiv, 15 puncte.

Echipa poloneză este alcătuită pe 
scheletul campioanei țării, AZSAWF 
(Institutul de Cultură Fizică din Var
șovia). Lotul, antrenat de fostul in
ternational Patreykont, se pregătește 
în comun de mai mult timp în ve
derea campionatelor europene care 
vor avea loc anul viitor la Paris

înainte de a pleca din R. P. Po
lonă, echipa reprezentativă (fără ju
cătoarele de la AZSAWF) a susținut 
două meciuri în compania cunoscutei 
formații sovietice Jalgiris Kaunas. 
Baschetbalistele poloneze au pierdut 
partidele cu 59—68 și apoi cu 5(7—55 
Echipa campioană a R. P. Polone 
AZSAWF a întîlnit apoi în al treilea 
meci puternica formație din Kaunas. 
De data aceasta victoria a revenit 
jucătoarelor poloneze cu 70—54

Pînă la închiderea ediției, rezulta
tul celui de ai doilea meci dintr» 
echipele R. P. Ungare și R. P. Po
lone nu ne-a parvenit.

Iugoslavia, a cărei valoare este recu
noscută pe plan internațional, echipa 
R.P. Bulgaria — fruntașa în majori
tatea competițiilor internaționale la care 
a participat și pe cea a Turciei, oare a 
făcut un însemnat salt calitativ. Sîntem 
convinși însă că sportivii romîni vor 
ști să lupte din toate puterile, își vor 
pune în valoare toate cunoștințele teh
nice și tactice, pentru a înregistra per
formanțe care să facă cinste patriei.

Antrenorii C. Herold și Dan Niculescu 
s-au ocupat cu simț de răspundere de 
pregătirea lotului din care fac parte 
Nedef, Novacek, Niculescu, Nosievici, 
Demian, Giurgiu, Cr. Popescu, Marian 
Spiridon, Valeria, Kiss, Albii, A. Po- 
povici. Echipa R.P. Romîne pleacă 
astă-seară spre R.P.F. Iugoslavia.

a Pe scurt
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