
Lucrările Consfătuirii pe țară
a țăranilor colectiviști

4»

In cursul zilei de miercuri au con- 
inuat in sala Palatului R.P. Romine 
uarările Consfătuirii pe țară a ță- 
anilor colectiviști.

La sosirea în sală, conducătorii de 
'artid și de stat, in frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, sint 
ntîmpmați cu puternice aplauze.

Ședința de dimineață a fost con- 
lusă de tovarășul Chivu Stoica.

în cadrul lucrărilor au continuat 
liscuțiile. Au luat cuvintul tovarășii: 
Traian Girba, președintele Sfatului 
lopular al regiunii Crișana, Mircea 
Inghel, președintele G.A.C. din co
nțină Grindu, regiunea București. 
Isaia Negruț, mulgător la G.A.S. 
Șandra, regiunea Banat, Gheorghe 
Tindere, secretar al Comitetului re
gional Oltenia al P.M.R., Aurel An- 
ohi, directorul S.M.T. Topraisar, re
giunea Dobrogea, Petru Mihalache, 
>reședintele G.A.C. din comuna Tîrzii, 
•egiunea lași, Maria Zidaru, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele G.A.C. 
lin comuna Păulești, regiunea Mara- 
mureș, Nicolae ~ 
Statului, popular al regiunii Galați, 
Ion -Mănescu, 
„Semănătoarea“-București, 
Ciobănescu, brigadier la G.A.C. 
comuna Lungulețu, regiunea 
rești, și Hie Luca, directorul G.A.S. 
Variaș, regiunea Banat.

Partea a c _ . ’’ .
mineață a fost condusă de 
Mihai’ Dalea.

In continuarea discuțiilor 
cuvintul tovarășii : Dumitru 
prim-secretar al Comitetului 
Ploiești al P.M.R., acad. Gh. 
Sisești, vicepreședinte al /

Găneț, președintele

directorul Uzinelor
Gheorghe 

din 
Bucu-

doua a ședinței de di- 
tovarășul

au luat 
Balalia, 
regional 

_____ ___  .... lonescu- 
Sisești, vicepreședinte al Academiei 
R.P. Romine, Aurel Cioc, brigadier la 
G.A.C. din comuna Miloșești, regiunea 
București, Anghelina Argint, briga
dieră ia G.A.C. din comuna Vir- 
teșcoiu, regiunea Galați. Eugen Alexe, 
adjunct al ministrului Agriculturii, 
care a prezentat referatul comisiei 
pentru problemele privind creșterea 
animalelor, Ion Mărcuș, președintele 
Sfatului popular al regiunii Brașov, 
Emil Oniga, directorul Uzinelor de 
tractoare din Brașov, Gheorghe Goina, 
președintele G.A.C. din comuna 
Sintana, regiunea Crișana.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm a avut loc apoi solemnitatea 
inminării unor titluri, ordine și me
dalii acordate de Consiliul de Stat 
al R. P. Romine celor ce s-au distins 
prin +nunca lor plină de abnegație pen
tru dezvoltarea agriculturii socialiste 
a patriei noastre.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, a înminat înaltele dis
tincții.

După inminarea distincțiilor, tova-

In primele zile ale lunii decembrie 
au început întrecerile Spartachiadei 
de iarnă a tinerelului și la Uzina de 

motoare electrice din raionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din Capitală. Con
cursurile au început la trei discipline 
sportive și anume tenis de maxi 
(104 înscrieri), șah (120) și haltere 
(toți salariații întreprinderii). Demn 
de remarcat este faptul că în fie
care secție sportivi cu mai multă ex
periență vor ajuta la desfășurarea în
trecerilor de haltere.

In general trebuie spus că con
siliul asociației sportive privește cu 
seriozitate munca de angrenare o 
muncitorilor in întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă, tn fologi" 1 
fie: tînărul inginer Mihai Dogarn 
alături de bobinatorul Adrian Palugn , 
înaintea intîlnirii de tenis de masa J 
«erificînd înălțimea fileului l
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rășul Gheorghe Glieorghiu-Dej a fe
licitat călduros pe cei decorați. Cu- 
vîntarea a fost subliniată prin puter
nice aplauze. întreaga asistență, în 
picioare, a ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romin și Comi
tetul său Central.

Au luat apor cuvintul tovarășii Vio
rel Uibaru, Dumitru Dumitru și Andrei 
Popa, care, in numele celor decorați, 
au mulțumit călduros pentru distinc
țiile acordate și au asigurat Comitetul 
Central al Partidului, pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, că 
vor munci cu entuziasm pentru a în
dreptăți înalta prețuire ce le-o acordă 
partidul și guvernul, îndeplinind cu 
cinste mărețele sarcini trasate de cel 
de-ai IlI-lea Congres al P.M.R. pentru 
dezvoltarea și înflorirea agriculturii 
noastre socialiste.

în ședința de după-amiază au luat 
cuvintul, in cadrul discuțiilor, tova
rășii : Petre Moldovan, director gene
ral in Ministerul Agriculturii, care a 
prezentat referatul Comisiei pentru 
mecanizarea agriculturii, Sandu Con
stantin, președintele Sfatului popular 
al regiunii Argeș, Gheorghe Stan, 
președintele G.A.C. din comuna 
Dochia, regiunea Bacău, Emil Negru- 
țiu, rectorul Institutului agronomic 
din Cluj, Maria Pantei. îngrijitoare de 
păsări la G.A.C. din satul Balda, re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
Nicolae Ștefan, director al Institutului 
de cercetări hortiviticole, care a pre
zentat referatul Comisiei pentru pro
ducția pomiviticolă, Ion Bănică, pre
ședintele G.A.C. din comuna Smeeni, 
regiunea Ploiești, Mihai Dobirtă, pre
ședintele G.A.C. din satul Cistei, re
giunea Hunedoara. Jean Keis, director 
general in Ministerul Agriculturii, care 
a prezentat referatul Comisiei pentru 
producția legumicolă, inginer Alexan
dru llyeș, președintele G.A.C. din co
muna Salonta, regiunea Crișana, Mi
hai Segărceanu, președintele G.A.C. 
din comuna Rastu, regiunea Oltenia, 
Mihai Nagy, președintele G.A.C. din 
satul Gereni, regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară, Gheorghe Pop, preșe
dintele Sfatului popular al regiunii 
Maramureș, Gheorghe Irimia, președin
tele G.A.C. din comuna Bucecea, re
giunea Suceava, Victor Novac, pre
ședintele întovărășirii agricole din co
muna Păunești, regiunea Bacău, Alice 
Săvulescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romine, Nicolae Lo- 
bonțiu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al raionului Reghin, regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară, Nico
lae Gaidagiu, președintele G.A.C. din 
comuna Topalu, regiunea Dobrogea.

Lucrările consfătuirii continuă azi 
dimineață. (Agerpres)

Echipa feminină de tineret a R. P. Romine a cedat 
ia mare luptă primei formații de baschet 

a R. P. Polone: 50-61 (27-26)
Timp de 25 de minute, reprezenta

tiva de tineret a țării noastre a ți
nut aseară „în șah" prima echipă a 
R. P, Polone, una din cele mai expe
rimentate formații de baschet feminin 
din lume. Jucînd cu un admirabil 
elan, fără să se lase impresionate nici 
un moment de faima adversarelor lor, 
tinerele baschetbaliste romînce ne-au 
oferit multe momente de satisfacție 
prin jocul lor simplu, rapid și destul 
de eficace.

Echipa noastră a sesizat „culoarele" 
oferite de apărarea „în zonă" a for
mației poloneze, încercind multe pă
trunderi rapide prin Filofteia Izbicea- 
nu. Margareta Simon și mai ales 
Sanda Dumitrescu. Oaspetele se gă
sesc cu greu. Conducem cu: 8—7, 
11—8, 15—44 (min. 12), 19—18 și 
27—26 la repriză. Cinci minute după 
reluare, tabela de marcaj indică tot
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In primul meci al turneului

Petrolul Ploiești: 1-3 cu reprezentativa Indoneziei
RADIOGRAMA DIN DJAKARTA 

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPE
CIAL

După o călătorie lungă și obosi
toare, echipa Petrolul Ploiești a sosit 
duminică 17. decembrie în capitala

Anul Nou
Tinerii handbalist! bucureșteni participă 

la tradiționalul turneu de la Berlin

In ziua de

După Sarajevo, Gyor, Burgas și, re
cent, Praga, reprezentativa de tineret 
a orașului București, la handbal în 7. 
se află în fața unei noi competiții in
ternaționale. Este vorba de obișnuitul 
turneu internațional pe care federația 
de specialitate din R.D. Germană îl 
organizează în fiecare zi de An Nou ia 
Berlin. Un nou prilej deci pentru „spe
ranțele" handbalului bucureștean de 
a-și îmbogăți experiența jocurilor inter
naționale, de a cunoaște tot mai mult 
din stilul de joc al unor echipe din 
țări in care handbalul în 7 a atins un 
nivel ridicat.

„In programul pregătirilor noastre — 
ne-a declarat antrenorul Eugen Trofin 
— a intervenit un element nou. La Ber
lin vom juca mai multe meciuri intr-o 
singură zi. Și deși e vorba de partide 
de două reprize a cite 10 minute, pen
tru tinerii noștri jucători efortul va fi 
desigur mult mai mare. De aceea facem 
uneori la antrenament jocuri scurte 
cu cite doi și chiar trei parteneri. Ți
nem neapărat să repetăm măcar per
formanța de la Praga" (n.n. la acest 
turneu echipa de tineret a Capitalei a 
ocupat locul doi după Dukla Praga, 
căreia i-a cedat la limită cu 7—8).

Jocurile vor avea loc la Werner 
Seelebinder Halle. Pînă in prezent si-au 
anunțat participarea reprezentativele 
orașelor Copenhaga, Leipzig. Berlin, 
Belgrad și București (tineret).

un scor favorabil reprezentativei noa
stre : 35—30. Magdalena Wagner, care 
marcase foarte bine pivotul oaspete- 
lor (Urbaniak) iese pentru 5 greșeli 
personale și scorul devine 40—35 pen
tru echipa poloneză. Formația oaspe 
termină învingătoare la scorul de 61— 
50 (26—27).

Arbitrii sovietici G. Agopov și G. 
Mouchamedzianov au condus excelent 
următoarele formații: R.P.R. (TINE
RET) — S. DUMITRESCU 9, WAG
NER 4, F. 1ZBICEANU “ ---------
11, Horacek 8, Csorvasi 
2, Vogel, Vlăescu. R. 
R.P.P. : URBANIAK 24, 
SOKUT 2, Iakubowska 4, 
SZOSTAK 9, Wezyk 6.

Astăzi, incepind de la ora 18, sala 
Dinamo va găzdui partida dintre pri
mele echipe ale R.P. Romine și R.P. 
Polone,

12, SIMON
4, Brechner 
Dumitrescu ;

ROCA 14. 
Ostanska 2,

Republicii Indonezia, Djakarta. In în- 
timpinarea sportivilor romîni, la ae
roport erau prezente numeroase per
sonalități ale vieții sportive din capi
tala Indoneziei. Colonelul Abdul Wa- 
hab, președintele Federației indone-

Aspect de la unul din antrenamen
tele lotului de tineret al orașului 
București.

Simbătâ $i duminica in Capitala

Un mare concurs republican de scrimă rezervat juniorilor
Bogatul sezon competițional de 

scrimă din acest an ia sfîrșit sîmbătă 
și duminică, o dată cu concursul re
publican rezervat juniorilor. Este vor
ba de o frumoasă inițiativă a Federa
ției romine de scrimă, care înțelege 
să ia măsuri din timp pentru selecțio
narea precum și pregătirea celor mai 
talentate elemente, capabile să repre
zinte cu cinste țara noastră la viitoa
rea ediție a Criteriului Mondial de 
Scrimă al Tineretului.

Așadar, acest concurs republican are 
un caracter de selecție. La startul lui 
se vor alinia numeroase elemente de 
perspectivă, care s-au afirmat cu pri
lejul întrecerilor de juniori din ultima 
vreme. Vom revedea cu acest prilej 
o serie de floretiste valoroase ca Vio
rica Dragoș și Suzana Tasi, compo
nente ale echipei Ș.S.E. Satu Mare, 
finalistă a campionatului republican 
de senioare din acest an, Monica 
Munteanu (Ploiești), Constanța Trifu, 
Manuela Cliira (București), Derviș Ge- 
vidan (Constanța) etc. In rindul flo- 
retiștilor vor apare, printre alții, Mi
hai Tiu și Cristian Costescu, Petru 
Habală, Cornel Necșa și Nicolae Roozs. 
Printre cei înscriși figurează și spa
dasinul Ștefan Haukler (Cluj), în re
petate rînduri protagonist al campio
natelor republicane de seniori.

în medie, la fiecare probă vor fi 
prezenți 12—14 trăgători.

O măsură interesantă a Federației : 
întreaga organizare (inclusiv 
jele) vor fi asigurate de către 
de scrimă a Institutului de 
Fizică (responsabil: asistent
Baia). în acest fel, în fața planșelor 
vor apare în calitate de arbitri, o se
rie de trăgători cunoscuți ca T. Mu- 
reșan, O. Vintilă, L. Rohoni, S. Poena- 
ru, Denisa Varvarichi-Berindei etc.

arbitra- 
catedra 
Cultură
Mircea

• Astăzi de la ora 17,30, în sala de 
scrimă de la stadionul Republicii, va 

ziene de fotbal, a rostit un cuvîrut de 
bun venit sportivilor romînii, expri- 
mîndu-și satisfacția că iubitorii spor
tului din Indonezia vor avea prilejul 
să urmărească evoluția unor soli spor
tivi ai Rominiei.

Marți echipa Petrolul a susținut 
primul joc din cadrul turneului, în- 
tîlnind la Djakarta reprezentativa In
doneziei, care a obținut în ultimii ani 
unele rezultate meritorii. Amintim, de 
pildă, că la J.O. de la Melbourne ea 
ș-a calificat în sferturile de finală, 
iar recent a terminat la egalitate 
(0—0) cu Torpedo Moscova, campioa
na U.R.S.S. în. 1960, și a fost învinsă 
la limită (2—3) de către reprezenta
tiva Iugoslaviei.

După un joc spectaculos, de o 
bună valoare tehnică, fotbaliștii ro
mîni au terminat victorioși cu scorul 
de 4—3 (3—0). în deosebi în prim» 
repriză. Petrolul a jucat foarte bine; 
reușind să înscrie 3 goluri prin Ba
dea,. Zaharia și Anton Munteanu. 
Deși călătoria obositoare și căldura 
toridă au influențat comportarea ju
cătorilor ploieșteni în cea de-a doua 
parte a jocului, totuși în min. 67, 
Babone urcă scorul la 4—0. în uiti- 
mele 20 de minute însă gazdele reu
șesc să •
de trei
11 m.

După 
partida 
a fost 
văzute la Djakarta.

In cel 
Petrolul 
cundă a

reducă din handicap, înscriind 
ori, unul din goluri — din

părerea , ...... ____
Indonezia — Petrolul Ploiești 
una dintre cele mai frumoase

specialiștilor locali

de-al doilea joc al turneului, 
va intîlni reprezentativa se. 
Indoneziei, tot la Djakarta.

VAS1LE GRĂDINARII

Constanța Trifu (S.P.C. București), 
una dintre protagonistele concursului (kt 
floretă. Ea a cîștigat toate întrecerii* 
de juniori din acest sezon 
tpoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocx

avea loc un original concurs de floretă 
electrică pentru copii, organizat de 
asociația sportivă S.P.C.

0 nouă victorie a rugbiștilor 
de la firivița Roșie

După victoria realizată, la Ra
bat, în compania formației campi
oane a Marocului, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni", rugbiștii de 
la Grivița Roșie au susținut un 
al doilea joc. amical, întîlnind, la 
Casablanca, o reprezentativă a Ma
rocului. Jucătorii noștri au lăsat 
și de această dată o impresie deo
sebită ciștigind clar cu 19—5.

S-a stabilit ca returul jocului 
cu A.S.P.T.T. Rabat să aibă loc 
la București, în prima săptămină 
a lunii martie 1962.

moooooooooooooooooooaooooaoooooooaoooooooooa



Cîteva din problemele tenisului nostru PE ALESE!
Anul care se încheie peste cîteva 

rile a adus pasionaților tenisului de 
la noi cîteva satisfacții : locul I și 
medalia de aur, 2 locuri III și tot atî- 
tea medalii de bronz la Universiada 
de la Sofia, 2 locuri I, un loc II, 
2 locuri III la campionatele interna
ționale ale R. D. Germane și două 
titluri de campioni internaționali ai 
R. P. Române. Dacă lăsăm însă la o 
parte această enumerare pur statis
tică și ne gîndim la valoarea atinsă 
de tenismanii noștri în comparație 
cu nivelul internațional, vom . avea 
mai puține motive de mulțumire. 
Doar campionii țării, Ion Tiriac și 
Mina Ilina, au ajuns la o valoare ac
ceptabilă pe plan internațional și au 
în același timp și perspective de a 
realiza progrese simțitoare.

Intr-adevăr, Tiriac are un serviciu 
foarte puternic și eficace din prima, 
minge, regularitate deosebită în lo
vitura stingă de pe fundul terenului 
de-a lungul liniei și în executarea 
aceluiași procedeu tehnic din voie pe 
stingă și dreapta în cros. Un fapt 
care merită subliniat și care consti
tuie o mare calitate în jocul campio
nului republican este cutezanța lui. 
Indiferent de scor sau de advemsar, 
Țiriac iși impune cu îndrăzneală tac
tica, are cînd se concentrează iniția
tiva, nu se lasă intimidat. Pentru a 
deveni însă un jucător cu renume 
■internațional, Țiriac trebuie să lucreze 
încă foarte mult. La capitolul pregă
tirii tehnice, este necesar să-și îm
bunătățească mingea a doua din ser
viciu, lovitura dreaptă în lungul li
niei, voteul pe dreapta de sus și 
smeciul din 6tinga, iar ca orientare 
tactică, să îmbine acțiunile ofensive 
cu jocul de regularitate.

Cu toate că in timpul iernii Țiriac 
a jucat hochei, totuși pregătirea lui 
fizică a fost insuficientă și aceasta 
s-a văzut cu prisosință în timpul în
tregului sezon competîțional de te
nis. Abandonul lui în fața lui Bosch 
la campionatele internaționale de la 
București ne scutește de orice alte 
comentarii. De aceea volumul său de 
muncă in ceea ce privește pregătirea 

-e'onie neapărat sporit. Se cere, 
mai ales. îmbunătățită viteza de de
plasare și rezistența. Dar, pe lingă 
lacunele semnalate în joc, Țiriac este 
deficitar in ceea ce privește educa
ția. El s-a făcut deseori vinovat de 
o serie de manifestări nepermise ca 
vociferări pe teren, discuții și pro
teste repetate la deciziile arbitrilor, 
unele atitudini vedetiste etc. Oricîte 
strădanii a.r face acest sportiv pentru 
îmbunătățirea pregătirii sale fizice, 
tehnice, tactice, el nu va putea ob
ține cele mai bune rezultate' la va
loarea posibilităților lui, dacă nu va 
căuta ca paralel să-și ridice neconte
nit și nivelul pregătirii educative, 
astfel ca Țiriac, campionul țării, să 
fie un exemplu în toațe privințele.

Prima noastră jucătoare, Mina Hi
rta. dovedește o conștiinciozitate în 
pregătire demnă de o sportivă frun
tașă. Loviturile ei au căpătat mai 
multă forță, în special cete de pe

Act vi lalea in țară
PLOIEȘTI. Au inceput întrecerile 

„Cupei de iarnă" și cele ale >,Cupei 
Sportul popular”. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate : SENIORI :
Prahova — Progresul 16—25 ; Rafină
ria Teleajen — Palatul Culturii 43—3 ; 
C.S.O. - Petrolul Urlați 49-8 ; SE
NIOARE : Locomotiva — S.S.E. I 
5-2 ; S.S.E. II - Voința 14-0;
S.S.E. III - Flamura roșie 18-3 ; JU
NIORI : S.S.E. III - S.S.E. IV 4-18 ; 
C.S.O. - S.S.E. II 14-9; S.S.E. I - 
Locomotiva 23—12; Rafinăria Telea
jen — Textila 17—15.

M. BEDROSIAN - coresp.

CLUJ. S-au încheiat întrecerile fa
zei regionale a campionatului republi
can de handbal in 7 pentru juniori 
și junioare. Iată rezultatele înregi
strate : JUNIORI : S.S E. Bistrița - 
Avintul Beclean 21—16 ; C.S.S. Cluj — 
Avintul Beclean 27-19: C.S.Ș. Cluj-
S.S.E. Bistrița 24—13. Clasament : 
I. C.S.Ș. Cluj 4 p.. 2. S.S.E. Bistrița 2 p, 
3. Avintul Beclean 0 p. JUNIO ARE :
S.S.E. Cluj — S.S.E. Bistrița 16—5; 
Avintul Beclean — S.S.E. Bistrița 12—7;
S.S.E. Cluj — Avîntul Beclean 6—5. 
Clasament : 1. S.S.E. Cluj 4 p. 2. A- 
vîntul Beclean 2 p, 3. S.S.E. Bistrița 
0 p.

N. TODORAN - coresp.

SIBIU. Cîștigind faza orășenească, 
echipa masculină Voința Sibiu și cea 
feminină S.S.E. I și-au cucerit dreptul 
de a lua parte la întrecerea regională 
a campionatului republican de hand
bal în 7 pentru juniori și junioare.

L IONESCU - coresp. 

linia de fund a terenului. lovește 
mingea și de sus, și-a întărit voleul, 
serviciile au devenit mai puternice și 
fapt îmbucurător, a început să facă 
puncte și cu lovitura din dreapta. Mi
na Hirta are în general înclinații spre 
jocul ofensiv. Pentru ca progresul să 
fie mai rapid și rezultatele mai va
loroase, camp toana republicană tre
buie să insiste mai mult pe perfecțio
narea loviturii din dreapta, de pe fun
dul terenului, a mingii a doua la ser
viciu, a voleului și mai cu seamă a 
smeciului. Cît privește pregătirea fizi
că, Mina Ilina trebuie să lucreze pen
tru dezvoltarea forței, mărirea ' deten
tei și a vitezei de deplasare în față.

Pe lingă cei doi campioni, o crește
re simțitoare au marcat și o serie de 
elemente tinere ca Petre Alărmureanu, 
Șever Dron, Gheorghe Boaghe, Con
stantin Popovici în primul rînd și 
apoi luditli Dibar, Iile Năstase, Dan 
Dimache, Țereanu de asemenea, deși 
joacă de foarte puțin timp și Mariana 
Oargă. Progresul acestor tineri ca și 
al altora s-a datorat preocupărilor și 
pregătirilor atente care s-au făcut în 
secțiile asociațiilor și cluburilor ca și 
in cadrul diferitelor loturi. De pildă, 
în iama trecută, accentul în antrena
mente a fost pus pe pregătirea fizică 
(60 la sută), adică pe mărirea vitezei 
de deplasare, dezvoltarea forței bra
țelor și picioarelor și a rezistenței în 
regim de viteză, iar pregătirea teh
nică (40 Ia sută) a constat în exer
sarea cu precădere a loviturilor de 
serviciu, retur, voie și smeci, ne- 
fiind neglijată nici pregătirea tactică. 
In activitatea în aer liber procesul 
de instruire a continuat prin însuși
rea elementelor de tehnică și tactică 
(75 la sută) și prin antrenamente de 
pregătire fizică (viteza de start și 
deplasare, forță, 25 la sută). Impor
tant de reținut este faptul că în 1961 
s-a acordat o pondere mai mare pre
gătirii fizice și prin urmare acest 
factor al antrenamentului s-a îmbu
nătățit în generat, cu toate că, de 
exemplu, pentru dezvoltarea forței mai 
este necesară încă multă muncă. Fără 
îndoială că procesul de instruire va 
trebui continuat eu mai multă perse
verență.

Dar cu un lot destul de restrîns 
încă de jucători tineri talentați, nici 
orizontul tenisului nostru nu poate 
fi pentru moment decît îngust. Este 
cunoscut doar principiul că tenisul 
poate fi practicat la nivelul corespun
zător cerințelor actuale numai dacă 

. învățarea lui se face la o vîrstă foar
te fragedă. Or, acest lucru nu poate 
fi realizat decît prin centrele de co 

. pii, principal rezervor de reîmpros
pătare a cadrelor de sportivi, unul 
dintre mijloacele care asigură lărgi
rea bazei de masă. Determinant în 
aportul pe care îl așteptăm de ia 
aceste centre nu este atît numărul 
lor cît modul lor de funcționare, cum 
își trăiesc viața, munca pe care o 
desfășoară. în acest sens nu putem 
aprecia ca pozitivă activitatea celor 
12 centre (cu un efectiv de 470 copii) 
existente in 1961. Rezultate s-au ob
ținut . doar la Steagul roșu Brașov 
(antrenor Ion Racoviță), Ș.S.E. nr. 
2 București (Eva Stăncescu și Gh 
Cobztic), Știința București (Șt. Sfe- 
tescu), Rapid Cluj (L. Beke), în timp 
ce la I.T. Oradea, Armonia Iași, In
dustria Sîrmei Cimpia Turzii, Viitorul 
Baia Mare, Rapid Tg. Mureș, munca 
nu a fost corespunzătoare. Toate a- 
ceste centre nu s-au bucurat de în
drumarea și controlul cuvenit din par
tea federației de specialitate și a fo
rurilor locale de resort. De asemenea, 
activitatea viitoare a centrelor de 
mici tenismani va trebui sprijinită mai 
mult din punct de vedere material 
(terenuri, mingi, rachete, corzi). Și 
pentru că a venit vorba de terenuri, 
va trebui combătută cu toată hotă- 
rirea tendința manifestată bunăoară 
la Brașov, Reșița, Oradea, Satu 
Mare, Craiova, București, unde o se
rie de terenuri de tenis au fost des
ființate sau li s-a schimbat desti
nația. Pentru a urma un drum ascen
dent, tenisul romînesc are nevoie de 
un număr mereu sporit de terenuri 
(lucru ce se poate realiza cu sufi
cientă ușurință pe pla-n loca-l).

Tot pentru răspîndirea tenisului, 
va trebui desfășurată o muncă in
tensă de propagandă și luate măsurile 
necesare în centrele muncitorești Ba
cău. Reșița, Galați. Hunedoara. Con
stanța. unde în momentul de față nu 
se mai practică aproape de loc acest 
sport. Paralel cu aceste măsuri, este 
absolut necesar, și aceasta oa o reco
mandare ți un deziderat general, să fie 
angrenate în practicarea organizată a 
tenisului cît mai multe fete. Cu două- 
trei jucătoare cu perspective, iar in 
rest cu elemente necorespunzătoare I 
(vîrstmice sau lipsite de aptitudini) 
nu putem spera la o redresare a te
nisului feminin. Posibilități de îm
bunătățire există doar din plin. Și 
cînd ne gîndim Ta posibilitățile de 
progres ale tenisului nostru, desigur 
că și antrenorii au de spus un cu- 
vînt greu. Trebuie terminată însă cu 
ceea ce se poate numi o tradiție ne
fericită, aceea ca antrenorii noștri să 
se complacă — așa cum iac majo

ritatea — fri postura de simpli parte
neri, de „zid de antrenament". Antre
norii, mulți dintre ei foști jucători 
fruntași, trebuie să-și ridice în per
manență nivelul cunoștințelor lor teo
retice, pentru a contribui cît mai 
bine la instruirea sportivilor. Nu nu
mai jucătorii trebuie să învețe, ci 
și antrenorii au nevoie de cunoștințe 
multiple In acest fel vor fi pe de
plin de folos elevilor lor.

Ca o ultimă problemă, este vorba 
de educația sportivilor. Ceea ce spu
neam la începutul acestui articol des
pre Ion Țiriac se poate generaliza 
și la alți jucători sau jucătoare de 
tenis, și din păcate, mai ales la frun
tași, Au fost numeroase cazurile (criti
cate Ia timpul cuvenit în coloanele 
ziarului) cînd s-au manifestat atitu
dini crase de indisciplină, cînd com
portări nedorite ale unor jucători 
fruntași nu au putut servi decît 
exemple negative tinerilor tenismani. 
Aceasta pentru că antrenorii în sec
ții, federația și organele U.C.F.S. nu 
au desfășurat o muncă continuă de 
educație și în rîndurile tenisrrtanilor, 
pentru că nu au fost găsite cele mai 
bune metode pedagogice de lucru, cu 
acești sportivi. Procesul de instruire 
este complex, el trebuie să cuprindă 
toți factorii, din care cei educativ 
are o mare importanță. De aceea, în 
viitor munca educativă trebuie să 
fie dusă metodic, cu fermitate și în 
acest sport, astfel ca să nu mai avem 
ocazia să consemnăm abateri nici de 
pe terenurile de tenis.

C. SEVEREANU

tn plină viteză pe I'irtia Lupului. 
tara noastră, omologată in acest an

Toată atenția amenajării pîrtiilor!

Acum, cînd a nins din belșug, pro
blema amenajării și întreținerii pîrtiilor 
a devenit deosebit de importantă, de 
rezolvarea ei depinzîrtd în mare măsu
ră buna desfășurare a concursurilor 
de schi și chiar durata sezonului. Din 
informațiile pe care le avem, știm că 
în timpul verii și toamnei majoritatea 
pîrtiilor — ne referim la cele alpine 
— s-au bucurat de Îngrijirile nece
sare în perioadele respective; au fost 
curățate de pietre și rădăcini, au fost 
scoși copacii care stînjeneau parcurge
rea traseelor, și li s-au făcut modifi
cări pentru sporirea gradului de di
ficultate. Toate aceste lucrări au per
mis ca la prima ninsoare pîrtiile să fie 
folosite din plin.

Acum, după prima zăpadă, sînt 
necesare noi lucrări de amenajare a 
pîrtiilor. Este vorba, în primul rînd, 
de „baterea" zăpezii. Un element la

Azi, ultima rcstanfA m

Știința Timișoara — Progresul
La Timișoara se dispută astăzi ul

tima restanță a turului campionatului 
masculin. Se întîlnese Știința Timi
șoara și Progresul București, două e-

Astăz’, ședință plecară 
la clubul Rap'd

Astăzi incepind de la ora 17, va avea 
loc in sala Giulești o ședință plenară a 
clubului sportiv Rapid, la care au fost 
invitate toate secțiile de performanță 
ale clubului și comisiile raionale pe ra
mură de sport. De asemenea au fost 
invitați să ■ rtieiue la această ședință 
și membrii susținători ai clubului Rapid.

Materiale și echipament sportiv pentru spartachiada 
de iarnă a tineretului

Fără îndoială că o dată cu căderea 
zăpezii întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului vor 
cîștiga în amploare. De acum încolo, 
pe tîngă concursurile de tenis de ma
să, șah sau gimnastică în progra
mul zilnic ale competiției vor figura 
și probe de schi, săniuțe sau patinaj.

în imensa majoritate a asociațiilor 
sportive, la ora actuală, sînt puse la 
punct toate materialele și echipamen
tul necesare bunei desfășurări a con
cursurilor. In unele au șî început în
trecerile. Dar mai sînt și cazuri — 
este adevărat puține la număr — în 
care membrii consiliilor au uitat că 
„gospodarul își face iarna car șî vara 
sanie" și care nu s-au îngrijit din 
timp de materialele și echipamentul 
necesar. AAaî sînt, de asemenea, ca
zuri în care o parte din echipament 
și materiale s-au degradat și trebuie 
înlocuite. Pentru asociații și pentru toți 
tinerii și tinerele sportive care doresc 
să-și procure echipament pentru pro
bele incluse în programul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului ne-am adre
sat tov. C. Leonard — șeful serviciu
lui comercial' din Întreprinderea de 

cea mai modernă pirtie de coborîre din 
de Federația internațională de sebi.

Foto : P. Romoșan
prima vedere lipsit de importanță, 
dar care în realitate creează baza pen
tru zăpada ce se va depune ulterior. 
Bătută bine, prima zăpadă formează 
un strat solid, protector pentru even
tualele perioade călduroase. Ninsorile 
următoare vor prinde mai repede și 
mai bine, stratul de zăpadă se va 
îngroșa și prin aceasta va spori atît 
calitatea pîrtiei, cît și durata folosirii 
ei. O grijă specială va trebui acordată 
porțiunilor din pîrtii bătute de soare.

In vîrful
Telefericul care urcă de la Poiana 

Brașov (1.000 m) la cabana Cristia
nul Mare (1.690 m) a funcționat toată 
vara. Din cauza unor mici defecțiuni

campionat»! masculin 

București 
chipe care au avut com|x>rtări dife
rite în ultima etapă : în timp ce stu
denții au jucat slab la București, unde 
au evoluat duminică în compania for
mației Dinamo, sportivii de la Pro
gresul — care peste puțină vreme vor 
lua startul în „Clipa campionilor eu
ropeni" — s-au prezentat mai bine 
decît in alte partide.

întâlnirea de azi de la Timișoara. 
se anunță insă interesantă. Pe teren 
propriu, studenții vor lupta desigur 
eu toată ardoarea pentru a obține un 
rezultat crt mai bun.

Stat pentru Materiale șî Echipainen 
Sportiv ‘— rugîndu-1 să ne comu
nice ultimele noutăți din magazinek 
I.D.M.S., în legătură cu cele amin
tite mai sus.

„Asociațiile și sportivii care doresc 
să se aprovizioneze eu material și e- 
chipament necesar practicării schiului, 
patinajului sau sportului cu săniuțe — 
ne-a declarat el — Vor găsi in ma
gazinele J.D.M.S. lot ce doresc. In 
ultimul trimestru „au plecat" pe re
țeaua de magazine peste 1.000 de 
perechi de schiuri, 10.000 de pe
rechi de patine și aproape 2.000 de 
săniuțe. Pentru amatorii de hanorace 
avem o surpriză plăcută: tot zilele 
acestea au plecat spre magazine — 
In unele «u șî ajuns — noile modele 
de hanorace. Confecționate din pînză 
Taifun sau Alpin, întrunesc toate con
dițiile de utilitate și eleganță.

In afară de acestea trebuie. »a vă 
spun că — ținind seama de crescinda 
popularitate a jocului de șah — uni
tățile I.D.M.S. au primit noi stocuri 
de cutii și garnituri de figuri de șah: 
4.150 de cutii și 4.500 de garnituri — 
figuri".

Aci este bine ca stratul protector să 
fie întărit prin înghețarea zăpezii, 
iar în zilele însorite acoperirea cu 
crengi este binevenită. Apoi porțiunile 
înghețate vor trebui să fie acoperite cu 
zăpadă Precizăm că „baterea “ zăpe
zii este necesară după fiecare nin
soare. Alte lucrări ce pot fi executate 
m această perioadă sînt: crearea unor 
parapete de zăpadă pentru sporirea 
securității schiorilor în anumite por
țiuni, acoperirea cu grijă a denive
lărilor artificiale („hopuri") ș.a.

O mai mare atenție va trebui acor
dată măsurării pîrtiilor alpine. I?e»itrp 
a li se asigura condiții tehnice in 
concordanță cu cerințele schiului mo
dern, coborîtorii din țara noasiră vor 
trebui să aibă la dispoziție pîrtii di
ficile. Pirtia de coborîre, de pildă, tre
buie să aibă o lungime intre 2 000— 
4.000 m, cu o diferență de nivel cu
prinsă între 800 șî 1.000 m: pirtia de 
slalom special va avea diferență de 
nivel 1-20—200 m (la campionate re
publicane 180—220 m) pe care vor 
fi marcate 75 porți pentru bărbați și 
45—50 porți pentru femei; pirtia de 
slalom uriaș va avea diferență de ni
vel de minimum 400 m pentru bărbați 
și 300 m pentru femei (înclinație 
25—30 grade), pe care vor fi amena
jate cel puțin 30 de porți de control.

Grija pentru toate aceste lucrări re
vine comisiilor regionale și raionale de 
specialitate, care vor trebui să-și mc- 
bilizeze întregul activ, precum și pe 
schiorii din centrele respective, pen
tru ducerea lor la bun sfîrșit.

D. STANCULESCU

peniței...
care pot fi imediat reparate (prin gri
ja consiliului regional U.C.F.S.), el 
nu funcționează tocmai acum, cînd 
este atît de necesar antrenamentelor 
schiorilor coborîtori și turiștilor.

Te B mnme.fi pe JOS sau ufieută’H 
plita la vară f

mnme.fi


20 de țări la Turneul U.E.F.A.-1962
aTradiționalul Turneu U.E.F.A., 

cărui ediție 1962 — cum se știe — 
se va desfășura în țara noastră intre 
19 și 20 aprilie, se bucură de un 
inos succes de participare. La 10 
cembrie (termenul de înscriere) 
U.E.F.A. s-au primit 
partea a 20 de țări

U.R.S.S., Belgia, 
Anglia, R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, Grecia, 
lia, R.D. Germană, Iugoslavia, Malta, 
R.S. Cehoslovacă, Olanda, Austria, 
Spania, R.F.G. și R.P. Romină.

fru- 
de- 
la 

dinadeziunile 
și anume :
R.P. Bulgaria, 
Franța, Turcia. 
Italia’ Portuga-

Numărul de 20 de țări înscrise este 
cel mai mare întrunit pînă acum in 
Turneul U.E.F.A. (in ediția 1961 au 
fost 19).

Comisia de juniori din cadrul 
UE.F.A. se va' întruni la 11 ianuarie 
la Ziirich pentru a proceda la tragerea 
la sorți atît a celor patru grupe. ciț 
și a meciurilor din cadrul fiecărei 
grupe. Cu acest prilej va fi _ stabilit 
întregul program al competiției, adică 
vor fi stabilite și datele de disputare 
a jocurilor grupelor, semifinalelor 
finalei.

Știința Timișoara s-a reîntors din turneu

Ce a de a treia Miluire cu jucătorii de tenis de masă chinezi
ADALBERT DELIII A ÎNVINS PE FOSTUL CAFÎPION MONDIAL IUN KUO-TUAN,

IAR CUPLUL MARIA ALEXANDRU —RADU NEGULESCU PE HAN IU CEN-CIUAN TZE-IUN

Marți seară a revenit in țară echipa 
de fotbal Știința Timișoara, care a in- 
treprins, recent, un turneu de trei 
meciuri în R.D. Germană. în legă
tură cu evoluția fotbaliștilor timișo
reni Ia Halle, Magdeburg și Stendal 
am stat de vorbă ieri cu antrenorul 
C Braun, care i-a însoțit. Iată ce 
ne-a spus :

„Echipa Științei a lăsat o impresie 
bună ii#- acest turneu, dovadă aprecie
rile care s-a bucurat atît din par
tea specialiștilor, cît și din partea zia
relor, care au avut și alte puncte de 
comparație la îndemînă: în acea pe
rioadă au jucat in R.D.G. o serie de 
echipe maghiare (printre care și Va
rias), care — in treacăt fie spus — 
tu înregistrat citeva insuccese. Ziarul 
.Deutsche Sportecho” — de pildă — 
i scris după partida de la Halle: 
.Știința este o echipă bună, rapidă, 
ehnică, ai cărei jucători nu recurg 
a artificii și joacă larg, neîcorsetat, 
u vădite tendințe 
ern. Le plac însă

spre fotbalul mo- 
prea mult pasele

scurte și această dragoste este 
fapt slăbiciunea- tor, pentru că 
reușesc să cîștige teren”

Observația e justă. Știința a jucat 
bine in cimp, dar a fost ineficace 
Rezultatele obținute (meciuri nule la 
Halle și Stendal și insucces la Mag
deburg) sînt satisfăcătoare. Echipa 
însă poate mai mult. Au fost și con- 
dițiuni speciale care i-au influențat 
comportarea : timpul foarte rece, tere
nurile înghețate, deplasările lungi de 
la im oraș la altul

în general, jucătorii au avut o com
portare bună, dișciplinaită, atît pe 
teren cît și în afara lui. In cele Iret 
partide Știința a folosit următorul e- 
fectiv: Curcan (Gavritovici) — Co- 
dreanu (Botescu). Jenei, Hălmăgeanu 
— Petescu, Tănase (Botescu) — lg-ia 
(Gtrieanu, Vifcov), R. Lazăr, 
lache, Lereter 
(Girleanu). Cel 
a fost stoperul 
s-au evidențiat 
Lazăr, Curcan,

(lordăchescu), 
mai bun om al
Jenei. Dintre 
în mod deosebit 

Tănase și Petescu.

Afluență de înscrieri in „Cupa Europei'1
La sediul U.E.F.A. s-au primit ln- 

crieri din partea a 23 de federații 
entru ediția 1962—1963 a „Cupei 
luropei" printre care: Danemarca, 
elgia. U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.S. 
ehoslovacă, Grecia, R.P. Romină, 
rlanda, Iugoslavia, R.P. Polonă, O- 
mda, Norvegia, Austria, R.D. Ger-

valoroasă victoria
Moment din ultimul meci al tntflni rii, in care dublul Marin Alexandru- 

Radu Negulescu (stingă) a obținut o

Mano- 
Mițaru 
echipei 
ceilalți

R.

Portugalia, Suedia, Elveția, 
Italia ș.a.
înscris provizoriu: Anglia, 

Islanda, Irlanda de Nord, R.P. 
și Țara Galilor.

mană,
Spania,

S-au
Franța, 
Ungară

Tragerea ia sorți a meciurilor pri
mului tur va avea loc la 10 ianuarie 
la Ziirich

In ultima întilnire susținută în țara 
noastră de selecționata mixtă de tenis 
de masă a R. P. Chineze cu formația 
R. P. Romină, victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 8—2. Publicul pre
zent în sala Dinamo din Capitală, unde 
a avut loc întîlnirea, a aplaudat 
ori evoluțiile sportivilor din cele 
echipe.

Prima noastră victorie a fost 
zată de Adalbert Rethi care, în 
vervă, a dispus de fostul campion al 
lumii Iun Kuo-tuan cu scorul de 
3—2 (18. — 16, — 19, 14', 19), la ca
pătul unui meci de mare spectaculozi
tate. Rethi a dirijat foarte bine mingile 
și a atacat deseori decisiv, surprin- 
zîndu-și adversarul cu lovituri puter
nice. Iun Kuo-tuan, cu toate că s-a do
vedit un bun tehnician și a luptat din 
răsputeri, nu a putut stăvili suita de 
atacuri plasate pe colțuri diferite.

dese- 
două

reali- 
mare

Foto: P. Rotnașan

Cea de a doua victorie romînească, 
categorică, a fost înregistrată de pere
chea Maria Alexandru-Radu Negulescu 
în fața cuplului alcătuit de Han lu-ven 
și campionul mondial Ciun Tze-tun. 
Rezultatul de 3—0 (19, 20, 14) a fost 
obținut ca urmare a unei game variate 
de lovituri folosite de ambii sportivi 
romîni, împotriva unor adversari tenaci 
și de o valoare recunoscută. Maria A- 
lexandru și Radu Negulescu s-au se
condat pe rînd foarte bine și au făcut 
majoritatea punctelor fie prin atacuri 
hotărîte, fie printr-o apărare „tăiată” și

precisă. Ceea ce este de remarcat atît 
la Rethi cît și la Mar.ia Alexandru și 
Negulescu în partidele pe care le-au 
cișigat, a fost marea lor putere de luptă, 
calmul de care au dat dovadă în tot 
cursul jocului ca și ritmul susținut în 
care au acționat.

Pe lingă un mare succes a trecui 
Negulescu în meciul cu campionul lu
mii, Ciun Tze-tun, la care a pierdut 
însă după o luptă pasionantă cu 3—2 
(24, — 19, — 19, 18, 13). In setul I, 
Negulescu a condus cu 19—15 și 
21—20, iar în setul IV cu lb—01 De 
la acest scor, Negulescu a avut o că
dere inexplicabilă. Cu un plus de ener
gie și stăpînire de sine, Negulescu 
putea obține o victorie pe care evoluția 
fazelor și a scorului îl îndreptățeau să 
o cucerească.

Dintre ceilalți sportivi romîni, o com
portare bună și dătătoare de speranțe 
a avut-o campioana de junioare a țării 
noastre, Eleonora Mihalca, un element 
talentat care va trebui încurajat mai 
mult pe viitor și care și-a făcut un de
but promițător în selecționata R. P. 
Romine.

De la oaspeți, au lăsat o impresie 
excelentă, Li Fu-iun, Su In-șen și Van 
Cien.

Iată alte rezultate înregistrate: Su 
In-șen — Cobîrzan 3—0 (12, 19, 11), 
Van Cien — Maria Alexandru 3—1 
(—10, 14, 14, 19). Li Fu-iun — Sin- 
deanu 3—0 (9, 14, 16), Van Cien, Han 
lu-cen — M. Alexandru, G. Pitică 3—0 
(17, 12, 18), Ciuan Tze-tur Li Fu-iun 
— Negulescu, Rethi 3—0 (20, 20, 15), 
Han lu-cen — E. Mihalca 3—0 (14. 
12, 6), Ti Cian-liua — G. Pitică 3—0 
(18, 16, 18).

C. COMARNISCIII

Âu început finalele campionatului republican
( prin 
ale

CLUJ 20 
cerile finale 
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ceput miercuri în 
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telefon). Intre- 
cam pion aiului 
de masă au
sala lanos

Pentru desemnarea
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in- 
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Antrenamentele echipei Dinamo București
Marți ^și miercuri lotbaliștii echipei 
iniHnrf-' București și-au continuat pre- 
itirile pentru apropiatul turneu peste 
dare. Marți ei au făcut un antrena- 
ent fizic și tehnic in aer liber, pe

zăpadă, iar miercuri in sală. Pentru 
astăzi este prevăzut un nou antrena
ment, de data aceasta — dacă starea 
terenului va permite — la două porți.

(ele mai hune 10 atlete ale țării în 1061

O competiție tradițională la înot:

SĂRITURĂ ÎN LUNGIME
5.96* (1) Sanda Grosu (Metalul Buc.) 

Viorica Belmega (FI. roșie Buc.) 
Maria Pândele (ITB)
Florentina Stancu (Steaua Buc.) 
Olga Borangic (Știința Buc.) 
Aurelia Sîrbu (Metalul Buc.) 
Mihaela Lupu (CSS Buc.) 
Leontina Neța (Știința Cluj) 
Ecaterina Potoroacă (SSE Plo

iești)
Gabriela Rădulescu (CSS Buc.)

5,91
5,86
5,65
5,64
5,62
5A1
5,52
5,51

5,48

(2) 
(1) 
(2) 
(P> 
(P)
(1) 
(!)
(1)
(1)

12,31
12,28
12,07
12,00

„Cupa 30
\ devenit o tradiție ca, an 
cea de-a doua jumătate a lunii de- 
rtor ie înotătorii să ia startul intr-o 
•ecere de amploare: „Cupa 30 De- 
tbrie". Anul acesta comisia orășe- 
scă de specialitate organizează două 
cursuri dotate cu „Cupa 30 Decern- 

pentru juniori și copii.
Competiția juniorilor va avea loc la 
șitui acestei săptămîni, la bazinul 
>perit de la Floreasca. Cluburile 
ureștene vor prezenta la start cei 

buni înotători. De la Steaua au 
înscriși in concurs, printre alții, 

lai Cerchez și Gh. Nagy. O puternică 
tație va prezenta clubul Progresul:

Decembrie"
de an, Monica Munteanu, Mihaela Zarchievici, 

Eugenia Botezatu, Viorica Bercea, Ro
dica Uscherssohn, Liliana Gruia. De 
asemenea, cluburile Rapid, I.T.B. și 
C.S.Ș. vor prezenta pe cei mai buni 
înotători.

In perspectivă, întreceri interesante, 
în multe probe învingătorii vor fi cu- 
noscuți pe... ultimii metri I Și nu sînt 
excluse nici surprizele... Concursurile 
anterioare au scos în evidență noi 
înotători, pînă mai ieri necunoscuți. 
Vor confirma ei oare rezultatele obținute 
în ultimul timp ? „Cupa 30 Decembrie” 
este un prilej minunat pentru aceasta.

AURELIAN AXENTE-caresp.

1,91*
1,642
1,58
1,55
1,55
1,55
1,55
1,54
1,53
1,50
1,50
1,50
1,50

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

(1) Iolanda Balas (Steaua Buc.)
(2) Rodica voruneanu (Steaua Buc.) 
(I) Mihaela Popescu (CSS Buc.)
(1) Eva Mayer (UT Arad)
(1) Maria Mărgineanu (CSS Buc.) 
(p) Utte Popescu (CSM Mediaș)
(2) Simona Dăscălescu (CSS Buc.) 
(2) Elena Virlan (CSS Buc.)
(p) Maria Pândele (ITB)
(2) Lucxeația Anca (CSS Timiș.)
(3) Eda Knall (Știința Buc.)
(t) ElfrIede Nikolaus (CSS Brașov) 
(1) Antoaneta Prodca (Rapid Buc.)

54,29*
51,48

45,44
43,73
43.55
41,96
41.55
40,51
39,82
39,76

(1) Melania Silaglii (Voința Buc.)
(1) Ildiko Szabo (SSE Oradea)
(1) Margareta szafro (Știinta Timiș.)
(1) Liliana Saltea (Suceava)

ARUNCAREA DISCULUI
(1) Lia Manoliu (Metalul Buc.)
(1) Olimpia Cataramă (Șc. sp. UCFS

Cimpulung)
(2) Niculina Barbu (Rapid Buc.)
(1) Anca Gutău (Progresul Buc.)
(1) Ana Roth (Dinamo Brașov)
(2) Elena Cosac (Știința Buc.)
(3) Ildiko Szabo (SSE Oradea)
(2) Eliza Soes (Știinta Cluj)
(1) Ana Macovei (Dinamo Bacău)
(1) Augusta Bugnariu (Știinta Cluj)

ARUNCAREA SULIȚEI
(1) Maria Diaconescu (Știința Buc.)56,64» (“ — -

47,34*» (2) Rodica Bucea (CSS Timiș.)
40,90 - ------ ----

campionilor țării la cele șapte probe 
sînt prezente la start 10 fo.mații fe
minine, 12 masculine, 37 de jucători și 
21 de jucătoare. Așa cum s-a mai anun
țat, prima și a doua zi sînt rezervate 
probelor pe echipe. Cele 10 
feminine au fost repartizate în trei serii, 
urmln-d ca echipele clasate pe locul I 
să-și dispute un turneu final de trei. 
La băieți, cele 12 echipe au fost îm
părțite în patru serii, iar câștigătoarele 
seriilor vor juca într-un turneu finii 
de patru. Iată cîteva din rezultatele în
registrate : Feminin, seria a If-a 3 
C.S.M. II Cluj—Tehnometal Timișoara 
3—0; seria a IlI-a: I.T.B. II—„Surdo- 
muți“ Tg. Mureș 3—0. Masculin, seria 
I: Voința II Buc.—C.S.O. Oradea 5—1, 
seria a Il-a: I T.B, I cu C.S.M. II Cluj 
5—0 și cu Voința Satu Mare 5—0. Se
ria a III-u: Dinamo Buc.—Tehnometal 
Timișoara 5—2; seria a IV-a: 
Arad—Fabrica de zahăr Țg.
5—0. întrecerile continuă. Joi 
se vor cunoaște campioanele republicane 
pe echipe. Vineri dimineața vor începe 
mire cerile la probele individuale, care 
vor lua sfîrșit duminică.

formalii

Voința
Mureș
seara

SPORTIVI,
(2) Erika Scherer (Voința Brașov) 
(1) Ana Macovei (Dinamo Bacău)
(1) Ua Manoliu (Metalul Buc.)
(2) Margareta Wittgenstein (Prog.

București)

VII. Roma — Udinese ; 
VUI. Spai — Catania :

IX. Torino — Sampdoria •
X. Napoli — Alessandria •
XI. Genoa — Cosenza : 

XII. Verona — Lucchetse :

ARUNCAREA GREUTĂȚII
15,97* (1) Ana Roth (Dinam-o Brașov) 
14,49** (2) Anca Gurău (Progresul buc.) 
14,37 — - - - — ■ ■ -
13.12
1230
12,79

(1)
(2)
(1) 
(2)

(1) 
(1)
(1)

(1)

în editura

Agențiile și filialele organizează

Se trag in continuare pronosticuri din urnă!

Ana Nyilas (Dina-mo) 
Sabina Stoica (CSS Buc.) 
Rodica Ștefănescu (Farul C-ța) 
Alexandrina Scurtu (Progresul 

București)
Lucreția Anca (CSS Timiș.) 
Utte Resch (CSS Timiș.) 
Marilena Oșeleanu (SSE Cra

iova)
Ana Roth (Dinamo Brașov)

PENTATLON
p (2) Aurelia Sîrbu (Metalul Buc.) 

(11,19; 1,44; 26,3; 11.5 5,57) 
Sanda Grosu (Metalul Buc.) 
Maria Pândele (ITB) 
Antoaneta Prodea (Rapid Buc.) 
Olga Borangic (Știința Buc.) 
Utte Popescu (CSM Mediaș) 
Jana Neagu (CFR Craiova) 
Leontina Neta (Știința Cluj) 
Elena Virlan (CSS Buc.)

(3) Lucreția stancu (CSS Buc.)

■
i
i
i

In curînd 
va apare
0. C. F. S.

le 12 pronosticuri trase din urnă, a- 
ate ca șansă în plus, se dovedesc 

pe placul participantilor. Premiile 
late piuă acum pe baza pronosticu- 
trase din urnă au fost destui de 

oase. Nu-i deci de mirare că mulți 
cipanți „urmăresc- premiile din. 
, Și cum fac asta ? Folosind. în spe- 
schemele reduse. Intr-adevăr, ju- 
o schemă redusă, participi in primul 
Ia premiile obișnuite. Dar, pentru 

dmnele alese pe „bază® cad foarte 
iștiat pe variantele desfășurate si 
urna i'ămfne tot... urnă si nu ține 
de rezultatele de pe teren, se pot 
e ușor pe variantele jucate 9, 10, 11 
iar 12 rezultate. Deci sfatul nostru î 
u a participa cu mai multe șanse 
ibele grupe de premii jueați desfă- 
i după sistemul redus.
vă propunem o schemă pentru con- 
! de duminică. Luăm întîj 
ile de „bază“.

Avem deci o „bază“ de 4 triple, 4 duble, 
și 4 soliști. Dacă am juca un buletin 
combinat, acesta ar costa ; 1296 variante 
x 2 lei 2.592 Iei. Noi desfășurăm pro
nosticurile de mai sus, după sistemul 
redus, numai pe 24 de variante ;

record republican de senioare, 
record republican de junioare, 
pentatlon.
triatlon.

Asendii sportivului 
pe 1962

■

■

prono-

Jucînd combinația de mai sus, dacă pe 
„bază“ veți înregistra toate pronosticu
rile exacte, pe variantele desfășurate pu
teți avea, cel puțin 10 rezultate.

2 X 1 2. X f 2 X / 2 y f 2 X / 2 X / 2 X 7 2 X 4
1 1 1 / f ( / 1 1 A / 7 7 4 7 7 / / 4
2 X 1 2 X 1 1 2 X 1 2. y 2 X 7 2 X X 7 2. X 4 2.
1 / 1 ■x y A / f / X A y f f X y X 7 1 4 A X X
1 1 1 X X y 1 1 1 X X y X y y 7 f f X y- y 7 / 7
1 2 / f 2 ! 2 X f 2 y 1 2 X / 2 y X ■f 2 X 7 2.
1 f 1 / / 1 1 1 i f / 1 1 / 7 4 7 7 4 4 7 7 4
1 2. N / 2. X 1 2 X f 2 X 2 y / -? X 7 X 4 2 X 7 2.
1 1 1 / f / 1 / / f 1 f / 4 7 / 7 7 4 4 7 4 4
1 / f X A X X X X f 1 7 / X X X Y X y 4 4 4
1 / 1 / f f f / f f 1 -f d / 7 7 / / / 7 4 4 4 4
1 1 X X X X X 1 4 L* X X / / 7 7 7 4 X X y

„PRONOEXPRES"
La tragerea Pronoexpres din 20 decema-

Practicați sporturile de iarnă 
în vacanțe ideale!

Atalanta — internazionale : 
Fiorentina — Venezia : 
Mantova — Juventus ; 
Hilan — Lanerosi ;
’adova — Lecco ;
Palermo — Bologna :

2,
1
1,
1,
1,

x. 1

2X,

X

X
I, X, a

brie 1361, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

36 20 18 15 23 7
Numere de rezervă 3 33
Fond de premii 500.934 lei.

.Rubrica redactată de Loto-Pronosport.

TABEREI 
pentru elevi 
șî studenți 

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



Boris Spasski pentru prima oară 
campion de șah al U. R. S. S.

Se crease impresia că Boris Spasski... 
nu poale cișliga campionalul U.R.S.S 
Motivul ? Ani la rind marele maestru 
din Leningrad, unul dintre eei mai ia- 
lentați din pleiada de tineri șahiști, a 
asaltat mult doritul titlu și, de fiecare 
dată, victoria i-a scăpat printre degete.

In 1954 l-a despărțit un punct de 
Cheller și Smîslov. primii clasați. Anul 
următor. Spasski ocupă locul I, dar la 
egalitate cu Taimanov și Averbach, fiind 
întrecut în meci-lumeul de baraj. în 
1956—57 îl barează în drumul spre vic
torie „fenomenul Tal*, atunci apărut. 
Iar în 1958, cînd înaintea ultimelor

BORIS SPASSKI

runde se părea că nimic nu-1 va putea 
opri să eîștige, Petrosian, cu un fini? 
irezistibil, îl întrece „cu un piept".. 
Nici următoarele două ediții ale acestei 
mari întreceri nu-i aduc lui Spasski tro
feul atît de mult dorit.

Invățînd din experiența insucceselor 
anterioare, Spasski și-a rezervat de data 
aceasta suficiente resurse pentru a în
cheia în forță competiția și a fi scutit, 
astfel, de surprize neplăcute. E drept 
însă că prima sa victorie în finala cam
pionatului U.R.S.S. coincide cu o for
mă excepțională, cu o deplină maturi
zare a jocului său. Spasski a condus 
din prima rundă, a învins în partidă di
rectă pe marele său rival, Mihai Tal, 
și, fără accidentul din runda a 16-a la 
Șamkovici, putea termina neînvins com
petiția.

Un mare succes repurtează Lev Polu- 
gaevski, clasat pe locul II. De aseme
nea, după o prelungită eclipsă de for
mă, revine Bronstein, care a ocupat locul 
III. Tal, amenințat la un moment dat 
să nu intre printre primii zece clasați... 
a apăsat spre sfîrșit pe accelerator și 
cu patru victorii consecutive a ocupat 
totuși un loc fruntaș. Ceea ce n-au reu
șit Smîslov și Keres. ultimul mai ales 
fiind departe de forma arătată la tre
cutul turneu al candidaților. De remar
cat consacrarea la această ediție a 
campionatului a unei pleiade de jucători 
tineri (Vasiukov, Șamkovici, Gipslis), 
despre care cu siguranță vom mai auzi.

Actualitatea handbalistică 
internațională

• După meciul cîștigat la Nantes 
cu 20—2 în cadrul „Cupei campionilor 
europeni" echipa feminină de handbal 
în 7 Spartak Praga s-a oprit la Paris 
unde a întîlnit naționala Franței. Hand
balistele cehoslovace au repurtat o ca
tegorică victorie cu scorul de 13—1 
(4-0).
• Echipele masculine de handbal în 

7 ale R.S. Cehoslovace și Danemarcei 
s-au întîlnit duminică din nou la Pra- 
ga. Intîlnirea care a fost urmărită de 
2000 de spectatori s-a încheiat cu sco
rul de 13—10 (6—2) în favoarea echi
pei cehoslovace.

Schiorii suedezi au inceput 
pregătirile pentru „mondialele" 

de la Zakopane
Schiorii suedezi și-au început pre

gătirile în vederea campionatelor mon
diale de probe nordice care vor avea 
loc la Zakopane (R.P. Polonă). In ca
drul unui concurs internațional cu care 
s-a inaugurat sezonul, la Borlaenge 
(Suedia) proba de 18 km (a fost aco
perit de două ori un traseu de 9 km) 
a fost cîștigată de suedezul Erik Lars
son în 59:33,0. Pe locul doi s-a clasat 
compatriotul său Olsson in 59:41,0. 
Dintre participanții străini cel mai 
bun rezultat a fost obținut de japone
zul Matsuhashi, clasat pe locul 9 cu lh 
03:01,0.

Corespondență din Praga

Mâine, la Skoplje
ÎNCEP ÎNTRECERILE CELEI DE A Vl-a EDIȚII 

A BALCANIADEI LA BASCHET
Mîine, în orașul Skoplje din R.P.P. 

Iugoslavia, vor începe întrecerile ce
lei de a Vl-a ediții a Balcaniadei la 
baschet masculin. La această compe
tiție, care reunește de fiecare dată 
cele mai bune echipe din Balcani 
și-au anunțat de data aceasta parti
ciparea formațiile R. P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia, R. P. Rornină și 
Turcia.

Reprezentativa țării noastre și-a în
cheiat pregătirile marți. Cei doi an
trenori, prof. O. Herold și Dan Ni- 
culescu s-au oprit în cele din urmă 
asupra următorului lot: Novacek, Ne- 
def, Niculescu, Nosievici, Valeriu, 
Giurgiu, Kiss, A. Popovici, Cr. Po
pescu, Albu, Demian și Spiridon, care 
după o absență de cîțiva ani revine 
în lotul reprezentativ. Echipa a pă
răsit Capitala marți seara.

Meciurile (cite două în fiecare zi) vor 
începe vineri în sala expoziției din 
Skoplje și se vor încheia duminică 
seara. Programul va fi alcătuit în 
cursul zilei de astăzi.

t)ragoș Nosievici, unul din jucătorii 
de bază ai reprezentativei noastre, ta 
acțiune.

Pregătiri pentru Turneul U. E. F. A.
bună comportare
U.E.F.A. rezervat

Gimnastele cehoslovace se pregătesc
pentru

Totul a început la Roma. în satul 
olimpic. Eva Bosakova se întorsese 
fericită. Victoria ei la bîrnă adaugase 
o medalie de aur celei de argint, ob
ținută de echipa feminină de gimnas
tică a R.S. Cehoslovace.

Gimnastele noastre au fost întâm
pinate în mod sărbătoresc la sosirea 
în țară. Pe adresa echipei soseau nu
meroase invitații pentru convorbiri și 
întâlniri cu iubitorii sportului, iar fe
tele au rămas mult timp în centrul 
atenției ziariștilor O declarație greșit 
Interpretată a dat naștere unui zvon 
senzațional : Eva Bosakova părăsește 
activitatea sportivă, dedieîndu-se me
seriei de stewardessă. „Dar ce se va 
întâmpla cu echipa ?", se Întrebau 
îngrijorați amatorii de gimnastică...

din 1962
calea

„mondialele"
Bosakova a pornit din nou pe 
pregătirii intense pentru viitoarele 
mari concursuri interne și internațio
nale, îndeosebi pentru „mondialele" 
din anul 1962, care vor avea loc la 
Praga.

Se pregătesc și celelalte gimnaste 
echipei olimpice. Vera Ceaslav- 
campioană europeană la bîrnă, 

cea mai tânără membră a echipei, 
antrenamente, antrenorul Vladi- 
Prorok este nevoit să intervină

★

Eva Bosakova nu a par isit insa 
sportul pe care l-a îndrăgit. In urm- 
discuției avute cu tatăl ei, un fost 
mare gimnast cehoslovac, precum și 
cu antrenorul său. ea a luat hotărîrea 
de a se pregăti cît mai bine pentru 
viitoarele campionate mondiale. A și 
uitat de intenția pe care o avea în 
momentul primirii medaliei olimpice 
de aur. Atunci gindea că este mai bine 
să părăsească activitatea sportivă in 
culmea succesului, decît să-și asume 
riscul de a fi întrecută de către cole
gele mai tinere. Pină 
dorința puternică de 
nou că se numără 
bune gimnaste din

ale 
ska, 
este 
La 
mir 
de mai multe ori pentru a-i frîna e- 
lanui, ea manifestînd multă poftă 
de lucru. Anul acesta Vera a îm
plinit 19 ani. Ea pășește cu succes 
pe calea pe care i-au indicat-o antre
norii : viitoarea înlocuitoare a Evei 
Bosakova. Din lot face parte și Libușe 
Cmiralova. Cmiralova ? Acest nume, 
este adevărat, nu poate fi găsit deo
camdată pe nici una din fișele de 
concurs. Libușe a concurat la Roma 
pentru ultima dată sub numele ei de 
fată, Honzikova. O altă componentă a 
echipei este tînăra Hana Ruzikova, tn 
vîrstă de 20 de ani, lucrătoare la uzi
nele de automobile din Praga. Ea se 
pregătește pentru campionatele mon
diale cu aceeași consecvență și per
severență cu care învață la școala in-

dustrială. Lotul mai cuprinde și alte 
gimnaste printre care Hanna Rujicko- 
va, proaspăta campioană a țării, Ma- 
thylda Matouskova și Ludmila Sve- 
dova.

Fiecare dintre componentele echipei 
de gimnastică a R. S. Cehoslovace 
nu este numai o sportivă conștiin
cioasă, ci și o lucrătoare fruntașă în 
producție. Svedova este laborantă în- 
tr-o fabrică textilă. Bine pregătită 
profesional și exemplu în muncă pen
tru colegele sale, ea a fost aleasă de
putată în sfatul popular. Taciova, 
fiică de miner, lucrează în secția de 
calcul a unei mari întreprinderi de 
construcții. Ea se scoală zilnic la ora 
5 pentru a se antrena suficient. Ceas- 
lavska este o bună corespondentă de 
presă și în momentul de față își per
fecționează calificarea, studiind limbi
le germană și engleză.

Echipa feminină 
R. S. Cehoslovace 
de argint La J.O. de la Roma. In 
prezent, fetele își 
noștințele în cadrui antrenamentelor 
colective și individuale, hotărîte ca în 
anul 1962 să-și apere cu succes șan
sele la campionatele mondiale de la 
Praga.

Pentru o cit mai 
la turneul de fotbal 
juniorilor, care se va disputa anul viitor 
în țara noastră, federația de speciali
tate din R.S. Cehoslovacă a început de 
pe acum pregătirile.

Antrenorul juniorilor cehoslovaci este 
Vaclav Blazejovsky, care a început 
pregătirile cu următorul lot de jucători:

Portari: Vencel (Slovan Bratislava), 
Sedlak (N. Sicin)

Fundași: Linhart (Snop Kladno), 
Plass (Dynamo Plzen), Faborsky 
(Spartak Sokolovo), Bartsch (Opava)

Mijlocași: Geleta (Partizanske), Pri-

kvyl (Dukla Praga), Prochazka (Pardu
bice)

Atacanți: Dvorak (Prostejov), Pinter 
(Slovan Bratislava), Caban (Lokomoti- 
va Kosice), Dyba (Prostejov), Paia 
(Liberec), Fertek (Snop Kladno), Frye 
(Dynamo Praga), Kriorsik (Slovan Ni- 
tra), Pokorny ...............................
cin), Kopacika

Primul meci
zilele trecute, 
juniori a susținut o partidă în compa
nia echipei de tineret Dukla. Victoria 
a revenit juniorilor, cu scorul de 3—2 
(1-1).

(Usti), Mojzis (Tren-; 
(Stavokombinat).
de verificare a avut loc 
cînd reprezentativa de

„Tradiția" lui Adenauer...

de gimnastică a 
a obținut medalia

perfecționează cu-

MIRKO F1ȘER

Obstrucția autorităților R. F. Ger
mane — repetată și multiplicată 
sub diverse forme — față de parti
ciparea sportivilor din țările socia
liste la competițiile ce au loc in 
Germania occidentală a devenit 
prea bine cunoscută. Se refuză viza 
de intrare unei echipe de fotbal so
vietice, nu se permite înălțarea 
drapelelor țărilor socialiste la ma
nifestațiile sportive cu caracter o- 
ficial, se blamează și se subminează 
contactele sportivilor vest-germani 
cu cei din Răsărit etc. etc.

Dacă cineva mai crede că o ase
menea manieră de a trata relațiile 
sportive internaționale este opera 
exclusivă a sfetnicilor sportivi ai 
cancelarului R. F. Germane — se 
înșeală! Ziarul „Neues Deutsch-

la urmă a învins 
a demonstra din 
printre cele mai 
lume. Astfel că

moarteViteză și
Piloții mașinilor de curse știu doar 

atît în timpul alergărilor nebunești, că 
trebuie să apese și mai puternic pe ac
celerator. Viteza este singurul lucru care 
interesează firmele sub egida cărora iși 
pun in pericol permanent viata condu
cătorii mașinilor de curse din Occident.

Și viteza excesivă iși cere cu regulari
tate tributul. Nn p cursă de automobile 
în Occident care să nu se soldeze cu 
cel puțin două-trei accidente grave, de
cent, la liiienos 
rele premiu 
nei. Zeci de firme de dincoace și 
dincolo de ocean și-au trimis 
pentru a-și face reclamă. Cursa 
în nota obișnuită a întrecerilor 
bilistice unde viața piloții or 
tează. Alergătorul argentinian 
conduct nd o mașină de mare capacitate 
cilindrică și trerînd cu viteză maximă 
peste un pod u intrat in balustradă 
unde a fost proiectat cu mașină cu toi 
în valurile fluc'utui !*înâ cînd au reni1 
echipele de salvare Carrillo s-a înecat 
Un alt bolid o' mortii pilotat de Caste
lani. la un virai a intrat in ri nd urile 
spectatorilor Rezu'tatul: trei persoane au 
fost ucise pe loc. iar alți patru specta
tori grav accidentați Conducătorul ma
șinii a fost transportat la spital cu 
fracturi grave.

...Și toate astea intr-o singură cursă...

■lires. s-o disputat 
iiuh mobilislic a.' Argenti- 

de 
mașinii/' 

a decurs 
ttuiom»- 
nu con- 
Carrillo

• ULTIMA performanță a lui lurl Ba- 
karinov la aruncarea ciocanului 67,30 m 
- este a treia performanță a tuturor tim
purilor din U.R.S.S., a patra performan
tă mondială din acest an și a șasea per
formanță în istoria atletismului, în ge
neral. Bakarinov măsoară 1.69 m și cîn- 
tărește aproape 100 de kg și totuși este 
neobișnuit de rapid. El a realizat „suta* 
în 12 sec.
• JIRI LANSKY, multiplul campion 

al R.S. Cehoslovace la săritura în înăl
țime, și-a reluat recent antrenamentele, 
după o pauză de un an. De data aceas
ta, el se pregătește pentru decatlon. De 
altfel în anul 1958 a realizat la această 
probă aproape 6.000 puncte. La antrena
mentele din acest an el « sărit în înăl
țime 2,06 m, iar la aruncarea ciocanului 
a realizat peste 43 m. Punctele slabe 
sînt deocamdată săritura cu prăjina si 
aruncarea suliței.
• AMERICANII vor să facă concuren

ță întrecerilor de tenis de la Wimble
don. ' La campionatele internaționale de 
tenis ale S.u.A. din anul 1962 se preco
nizează să fie invitați 85 de jucători din 
lumea întreagă, printre care și sportivi 
din U.R.S.S. și R.S. Cehoslovacă.

Q IN TENISUL indian a apărut un nou 
jucător de mare valoare. Este vorba de 

i Mukerdji, care de curînd a participat la 
un turneu în Australia, unde a învins pe 
doi componenți ai echipei australiene 
pentru „Cupa Davis“ ; Fletcher Si He- 
viii.

O LA ORA actuală, țara cu fotbalul 
cel mai avansat din Africa este Maro
cul. (Să ne amintim scorurile minime cu 
care a fost eliminat de Spania din preli
minariile campionatului mondial...). în 
Maroc există 22 000 de jucători și 250 de 
cluburi. Cel mai mare stadion, cel de la 
Casablanca, numără 35 000 de locuri, in 
divizia națională activează 14 echipe. Tn 
primăvară, echipa Marocului va juca cu 
Austria. Ungaria. Polonia si Iugoslavia.

□ ATLETII ;din Kenva, care se bucură 
încă de anotimpul călduros, continuă «ă 
ia startul în concursuri în aer liber. Re
cent, ia Nairjoby-, sprinterul Sevabin An- 
tao (24 ani), unul din cei mai buni atleți 
africani, a stabilit un.. nou record națio-

I

nat in proba de 100 yarzi cu timpul de 
9,4 se>c. El a parcurs distanta de 220 yarzi 
în 20,8 sec.

e ATACANȚII echipelor de fotbal so
vietice au jucat mai eficace în 1961 de
cît în I960. Astfel, în campionat, ei au 
înscris în acest an 987 de goluri față de 
888 anul trecut. Cei maj eficace jucător 
în privința transformării penaltiurilor a 
fost Gusarov de la Torpedo Moscova : 
el a executat 6 lovituri de la 11 metri, 
neratînd nici una ! De altfel, Gusarov 
este și primul în clasamentul golgeteri- 
lor. Clubul Trud din Voronej a marcat 
cele mai multe goluri în proprie poar
tă : 4.
• 21 ATLEȚI suedezi au îndeplinit în 

acest sezon normele care le dau posibi
litatea să participe la campionatele eu
ropene care se vor desfășura anul vii
tor la Belgrad. Printre ei se află : O. 
Jonsson 20,8 la 200 m, S. Johnson 3:44,2 
la L500 m, Bo Forsander 13,9 la 110 m 
garduri, Laea Tedenbv 8:39,8 la 3.000 m 
obstacole, stig Pettersson 2,15 m la înăl
țime. Birger Aplund 66,19 m la ciocan 
ș. a.
• LA MONACO s-a ținut recent o con

ferință a federației aeronautice interna
ționale (F.A.I.). Cu acest prilej, federa
ția italiană a făcut propunerea ca în 
1962 să se organizeze campionatele euro
pene de aviație sportivă. Propunerea are 
mari șanse de realizare
• GORDON Pirie a fost descalificat 

retroactiv din intîlnirea de atletism 
U.R.S.S.—Anglia, disputată în septembrie 
trecut la White City și cîștigată de spor
tivii sovietici. Aceasta, deoarece s-a do
vedit că înainte de întîlnire concurase 
în Suedia pentru 50 de (ire, lucru care 
nu-j mai dădea dreptul de a lua parte 
la o competiție amatoare. Astfel, că re
zultatul probei de 1500 m 
Pirie. ca si punctajul final, 
în discuție. Această decizie 
recent de Amateur Athletic
• federația de fotbal __ ___

alcătuit un prim lot de 25 de jucători 
pentru campionatul mondial. Fac parte,

printre alții ; „run-ui Hodgkinson, fun
dașul Armfield, mijlocașii Flowers și 
Miller, atacanții Haynes, Charlton, Poin
ter și Kevan. De notat că Jimmy Grea
ves nu figurează pe listă.

• IATA primii patru fotbaliști din cla
samentul jucătorilor selecționați de cele 
mai .multe ori în reprezentativa țării lor; 
1. Wright (Anglia) 102 ori, 2. T. Svens
son (Norvegia) 100, Bozsik (R.P. Ungară) 
08, 4. Hannappi (Austria) 88. De reținut 
însă că Wright s-a retras din activitatea 
competițională.

land“ a publicat recent un do cu 
ment din care reiese că încă 
multă vreme Konrad Adenauer an 
propriile sale opinii în materie di 
sport, ceea ce explică poziția sa di 
mai tîrziu, adică de azi.

Iată despre ce este vorba. In anu 
1934, în plină ascensiune a nazis 
mului, fostul primar al orașulu 
Koln, același Adenauer, a ținu 
să-și arate atașamentul față de re 
gimul fascist, trimițînd ministrulu 
de Interne scrisori în care își e 
tala dovezile de simpatie. Printr 
acestea găsim și următoarea, men 
ționată în cîteva rînduri: „Tim 
de ani de zile, în ciuda directivelo 
ministrului de Interne de atunci l 
Prusiei, am pus terenurile de spoi 
comunale (n.r. din Koln) la disțx 
ziția N.S.B.A.P. (n.r. partid nazis 
și le-am permis, cu ocazia man 
festațiilor pe care le organizai 
să-și înalțe drapelele cu zvastic 
pe stâlpii municipali..."

Concludent, nu-i a?a 1 
zul să ne mai mirăm. 
Adenauer are... tradiție 
rie de „probleme 
nurile de 
ziștilor ! 
discreția 
clar !

sport — 
Catargele 

crucilor

Nu e ci 
Cancelar 
în mat 

sportive". Ter
la dispoziția n 

sportive — 
încîrligate !

V. B.

PE SCURT
de la 
iarnă

cîștigată de 
vor fi luate 
a fost luată 
Association.
engleză si-a

• Primul concurs de sărituri 
trambulină al noului sezon de 
s-a desfășurat la Leningrad și a fost 
cîștigat de Koba Țakadze cu 232 
puncte Țakadze a reușit o săritură 
de 74 m și una de 70 m. Nicolai Șa- 
mov s-a clasat pe locul doi cu 227 
p., iar N. Kamenski pe locul trei, cu 
220 puncte

• Echipa selecționată de rugbi a 
Franței și-a început pregătirile in ve
derea turneului celor 5 națiuni într-un 
meci de verificare disputat la Bor
deaux prima selecționată a Franței a 
dispus cu scorul de 16—6 (3—3) de 
formația secundă Cei mai buni ju
cători ai primei selecționate au fost 
Crauste, Lacroix. Celaya și Meynard.

• A luat sfîrșit turneul internațio
nal de judo de la Leipzig, unde s-au 
întrecut sportivi din R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă și R.D. Germană. Pe 
primul loc s-a clasat campionul eu-

ropean Herbert Niemann (RD. G 
mană), care l-a învins în finală 
cehoslovacul Novotny.

• Concursul de deschidere a se:
nului de patinaj viteză in U.R S 
se desfășoară in orașul Tambov. P 
ba de 500 m a fost cîș'tigată_ de ca 
pionul olimpic Evghenii 
43,0 . -
sec.

•
R.D.
sas Budapesta. In primul joc dis 
tat la Halle fotbaliștii maghiari 
dispus cu 2—0 de echipa Chemie. 
al doilea joc Vașas a fost întrec 
cu 3—1 de Motor Zwickau.

• Turul ciclist ai Mexicului a I 
cîștigat de Jacinto Brito (Mexic), 
mat de Walter Moyano (Urugu 
și Emilio Cruz (Spania) Ultima i 
pă a competiției (80 km) a rev 
mexicanului Cervantes în 2h 07:1

Grișin
sec , urmat de. V. Basențov 4 
și R. Graci 43,3 sec.
în prezent se află în turneu 
Germană echipa de fotbaj ’
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