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;hipa feminină a R. P. Romine a învins puternica reprezentativă 
a R. P. Polone, mai clar decît arată scorul de 58-55 (31-25)

(epeezentetiva feminină de baschet 
țării noastre și-a încheiat activita- 

din »cest an cu o prețioasă vic- 
e îri ’ îața echipei R. P. Polone: 
-55 (31—25).
>i care nu au asistat la această

>rina Marian (Nr. 11) a făcut un blocaj excelent Ancăi Racoviță (Nr. 13) și 
ina Szostak este nevoită doar... să asiste la pătrunderea decisă a jucătoarei 
noastre. Fază din meciul R.P.R.—R.P.P. desfășurat joi în sala Dinamo.

Foto : T. Cliioroanu

In al doilea meci în Indonezia

Petrolul a Învins 
după cc a lost
RADIOGRAMA DIN DJAKARTA, 
i LA TRIMISUL NOSTRU SPE- 
AL. —
Miercuri 20 decembrie Petrolul a sus- 
lut aici al doilea său meci din cadrul 
•neului în Indonezia, întîlnind echipa 
truda. Partida a avut o desfășurare 
■a dreptul senzațională. Gazdele au 
:eput jocul puternic și după numai 
minute ele conduceau cu 2—0 I Sur- 

inși, jucătorii Petrolului nu reușesc 
refacă din handicap. Ba mai mult, 
min. 48 scorul a devenit 3—0 I Din 

est moment însă, echipa Petrolul a 
:eput să-și impună jocul mareînd în 
mătoarele 42 de minute cinci goluri 
cîștigînd partida cu scorul de 5—31 

A fosi un joc care a ținut încordată 
maximum atenția numerosului pu- 

c spectator. In a doua parte a jocu- 
, Petrolul a făcut un spectacol teh- 
: de mare clasă, depășindu-și net 
versarul (raport de cornere: 12—2 
ntru pioieșteni) și entuziasmînd pe 
ectatori. Cele cinci goluri, înscrise
Babone (4) și A. Munteanu, au fost 

marea unor acțiuni spectaculoase, 
esa indoneziană are numai aprecieri 
îgioase pentru jocul prestat de fot- 
liștii romîni.

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ A HOCHEiȘTILOR NOȘTRI
de hochei pe gheață 
în fața unui bogat 

pentru săp-
se află

internațional
următoare. Astfel, miine di- 

echipa reprezentativă a 
in-

Jucătorii noștri 
untași 
rogram 
anînile 
■ineață, 
.P. Romine părăsește Capitala, 
reptindu-se spre Kiev, unde in zile- 

de 26 și 27 decembrie întâlnește 
•lecționa-ta R.S.S. Ucrainene.
In ultimele zile ale anului, o nouă 

Olipă de peste ho<tare va evolua pe 
Minoarul „23 August" : Vorwărts 
Î.D. Germană). Hocheiștii germani 
or întîlni în ziua de 29 decembrie 
îhipa noastră campioană „Steaua", 
ir a doua zi vor evolua în compania 
nei selecționate divizionare
Totodată se proiectează organizarea 

nui turneu pe care urmează să-l in-

Un examen trecut cu succes de baschetbalistele noastre

întrecere internațională vor fi tentați, 
văzînd scorul f'nal strîns (o diferență 
de numai 3 puncte) să creadă că a 
fost o partidă deosebit de disputată, 
în care avantajul a alternat de nenu
mărate ori în favoarea uneia sau al-

pc tiaruda cu 5-3 
condus cu 3-0!

P. BABONE a marcat 5 goluri în 2 
jocuri

La 21 decembrie echipa Petrolul a 
plecat pe insula Bali, 
patru zile, urmînd ca 
să joace la Surabaja.

itnde va rămîne 
la 25 decembrie

VASILE GRADINARU

treprindă in țara noastră formația 
cehoslovacă Kladno. Hocheiștii ceho
slovaci vor susține probabil cîteva 
jocuri în București și în provincie, 
în primele zile ale lunii ianuarie-

In numărul de azi
• Conferințele regionale U. C. F. S.
• Primii cinci boxeri ai anului
• O PAGINĂ DE FOTBAL
• IURI VLASOV — 550 kg !
• MAGAZIN SPORTIV

dominare pe 
marcaj, ca- 
poate mai 

partidei. Ieșite însă

teia dintre echipe. Realitatea a fost 
însă alta. Cu excepția primelor mi
nute, cînd oaspetele au avut iniția
tiva, conducînd la mică diferență 
(min. 6: 7—4 și min. 11 : 13—12), 
jucătoarele noastre au fost în avan
taj, dominînd uneori cu autoritate și 
concretizînd aceste momente de supe
rioritate prin diferențe de scor con
cludente : 25—19 în min. 16, 31—25 
la pauză, 39—26 în min. 24, 47—35 
în min. 30 etc.

Perioadele distincte de 
care le-a arătat tabela de 
racterizează cum nu se 
bine „acalmia" 
din amorțeala de la începutul meciu
lui — fapt cu totul de neînțeles (mai 
ales cînd evoluezi pe teren propriu) 
— baschetbalistele noastre au mers 
sigur spre victorie, pe care au meri
tat-o la o diferență mult mai mare. 
In atac, sportivele noastre au alter
nat jocul pozițional cu pătrunderile 
decise a.le Vioricăi Niculescu, Ancăi 
Racoviță și Ecaterinei Cherciov. In 
plus, față de apărarea „om la om" 
efectuată de adversare, echipa noas
tră a acționat cu blocaje eficace, 
creînd deseori faze în care cel puțin 
o jucătoare se afla nestingherită în 
drum spre coș. Păcat că aceste ac
țiuni nu au fost dublate de un tir 
mai precis în aruncările de la semi- 
distanță — factor important în jocul 
modern.

De ce totuși, evident mai bună în 
atac, reprezentativa țării noastre n-a 
obținut decît o victorie aproape la 
limită ? Care sînt principalele cauze ? 
In primul rînd, ritmul inegal în care 
sportivele noastre au acționat de-a 
lungul partidei. Cît de mult ne-a im
presionat, de pildă, jocul viu, dinamic 
de la începutul reprizei a doua în care 
adversarele au fost pur și simplu su-

NEAGOE MARDAN 
ADRIAN VAS1LIU

(Continuare în pag. a 6-a)

Radioamatorii romîni au ocupat locul II 
la concursul 

de unde
internațional . 

scurte
Cea de a Vl-a ediție a concursului 

internațional al radioamatorilor de unde 
scurte — YO — organizat de Radio- 
clubul Central al R. P. Romine, s-a 
bucurat anul acesta de un frumos suc
ces: au partioipat un număr de 478 de 
stații radioemisie-recepție din 8 țări 
prietene.

Concursul a avut loc în zilele de 19—- 
20 august a.c., pe toate benzile de radio
amatori și a constat în stabilirea unui 
număr oît mai mare de legături, într-un 
timp limitat.

Cei oare au stabilit cele mai multe 
legături au fost radioamatorii din Uniu
nea Sovietică : 107.481 puncte. Pe lo
cul II s-a clasat R. P. Romînă cu 
95.602 p, urmată de R. D. Germană : 
56.435 p, R. P. Ungară: 45.527 p. R. P. 
Bulgaria : 37.997 p, R. P. Polonă :
20.932 p, R. S. Cehoslovacă: 14.184 p 
și R. P. Mongolă : 128 p.

Menționăm că aceste rezultate au fost 
omologate de către Colegiul internatio
nal de arbitri, care s-a întrunit zilele 
trecute în capitala patriei noastre.

Radioamatorul romîn Ion Puntea — 
muncitor la C.F.R. — a reușit să stabi-

încheierea Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști

Aspect din sală de Ia închiderea lucrărilor Consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști

Foto: Agerpres
Vineri^ dimineața au continuat Iu- podăriilor agricole colective, ai înto

vărășirilor agricole, lucrătorii din sta
țiunile de mașini și tractoare și gos
podăriile agricole de stat, tehnicienii, 
inginerii și oamenii de știință dia 
agricultură.

Consfătuirea a aprobat în unanimi
tate Chemarea

Declarind închise lucrările Cosflă- 
tuirii, tovarășul Gheorghe Apostol a 
spus printre altele: Consfătuirea 
noastră, care s-a desfășurat in cinei 
zile de muncă rodnică, a demonstrat 
din nou încrederea cu care țărănimea 
urmează și înfăptuiește politica parti
dului nostru. Dezbaterile care au avui 
loc aioi, cuvîntarea deosebit de im- 

Gheorgha 
de învă- 
țărănime.

vii și puternice 
I cuvintărji, asis- 
i ovaționat înde

crările Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști.

Participanții la Consfătuire au în- 
tîmpînat cu puternice aplauze și urale 
sosirea in sală a tovarășilor Gheorglie 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea.

Lucrările ședinței au fost conduse 
de tovarășul Glieorghe Apostol.

Primit cu aplauze îndelungate, a 
luat cuvintul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cuvîntarea, urmărită cu o deose
bită atenție, a fost subliniată in re
petate rînd uri cu i 
aplauze. La sfirșitul 
tența, in picioare, a 
lung.

In pauza care a 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
conducători de partid și de stat s-au 
întreținut călduros cu participanții la 
Consfătuire și s-au fotografiat Îm
preună cu delegații din toate regiunile 
țării.

In continuarea ședinței, în numele 
comisiei de redactare, tov. VirgH 
Cazacu a dat citire proiectului de Che
mare a Consfătuirii pe țară a țăra
nilor colectiviști către membrii gos-

urmat, tovarășul

lcască în acest concurs internațional 
număr de 150 de legături valabile, 
talizînd cel mai mare punctaj al 
trecerii : 6450 p. Pe ,,Iog“-ul stației 
individuale cu indicativul YO3RI se pot 
oiti numele celor mai îndepărtate re-

un 
to- 
în- 
lui

V. TOFAN 
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Fotei I. MiliăicS j

Radioamatorul Ion l'antea (YO3RI) a reușit în acest concurs international să 
obțină cel mai bun punctaj

portantă a tovarășului 
Gheorghiu-Dej sint pline 
țăminte prețioase pentru 
clasa muncitoare șl intelectualitatea
noastră. Cu toții, uniți in jurul parti
dului, vom îndeplini sarcinile de mar* 
însemnătate stabilite la această 
Consfătuire.

întorși în saitele și comunele dv„ 
să vorbiți despre discuțiile care au 
avut loc la Consfătuire, despre po
litica partidului de dezvoltare a agri
culturii, să faceți ca fiecare colectivist, 
fiecare colectivistă să devină cu ade
vărat un propagandist pentru termi
narea colectivizării agriculturii mai 
devreme decît au prevăzut Directivele 
celui deal ili-lea 
dului.

Vă urăm, dragi 
sănătate deplină și

Lucrările Consfătuirii au luat sfirșit 
intr-o atmosferă de mare entuziasm. 
Asistența în picioare a ovaționat în
delung pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central în 
trunte cu tovarășul Gheorghe Glieor- 
ghîu-Dej, pentru alianța trainică intre 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare, pentru înflorirea patriei noas
tre, Republica Populară Romînă.

(Agerpres)

Congres al parti-

tovarăși, tuturor, 
spor la muncă!



CONFERINȚELE REGiONALE U. C.F.S.
mai bună organizare a munciinecesara o

Bogată acrivitate competițională (le 
mase... Din păcate însă, sport de per
formanță sub nivelul posibilităților fi 
slabă preocupare pentru angrenarea fe
meilor în sport. Iată principalele pro
bleme ce s-au desprins din discuțiile 
participanților la conferința de dare de 
seamă și alegeri a consiliului regional 
U.C.F.S. Mureș-Autonomă Maghiară.

Cît de rodnică a fost munca depusă 
în angrenarea maselor largi în activi
tatea de cultură fizică și sport se poate 
vedea din următoarele cifre : crosuri!* 
tradiționale „Să întîmpinăm 1 Mai și 7 
Noiembrie* au atras în acest an peste 
65.000 de tineri ; la întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tineretului 
și ale Concursului cultural-sportiv au 
luat parte aproape 230.000 de oameni 
ai muncii; numărul participanților la 
„Cupa Agriculturii* se ridică la 22.000 
etc. ele.

Sînt cifre grăitoare, care arată clar 
că în domeniul sportului de mase în 
această parte a țării s-au făcut pro
grese însemnate.

Păcat însă că acest progres nu e vi
zibil și în ceea ce privește sportul de 
performanță. Din rezultatele obținute în 
ultimul timp în domeniul sportului de 
performanță putem aminti promovarea 
echipelor Rapid Tg. Mureș (fotbal). 
Voința Miercurea Ciuc (volei feminin) 
și Voința Tg. Mureș (baschet mascu
lin) în categorii superioare, faptul că 
Progresul Gheorghienî a cîștigat con
cursul republican la hochei pe iarbă 
precum și unele performanțe obținute la 
baschet (masculin și feminin), handbal 
(masculin și feminin), gimnastică (Ju
niori), polo, schi (juniori), hochei pe 
gheață (juniori și seniori). Aceste re
zultate însă sînt departe de posibilită
țile existente în regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară. Spunem acest lucru 
pornind de la premisa că în regiune 
există o mare masă de tineri dornici să 
practice diferite discipline sportive, o 
adevărată pepinieră a sportului de per
formanță, dovadă numărul mare de par
ticipant la competițiile cu caracter 
popular. Față de acești tineri însă tre
buie să existe o preocupare permanentă, 
ei trebuie nu numai inițiați în tainele 
diferitelor ramuri sportive, ci dramul 
lor trebuie să fie îndeaproape urmărit 
de antrenori și instructori. Faptul că 
nu se acordă importanța cuvenită mun
cii de instruire a cadrelor sportive e 
oglindit și de numărul redus al sporti
vilor clasificați : din 7.063 de sportivi 
legitimați, doar 1.132 au obtinut clasi
ficare sportivă !

Cauza lipsurilor pornește de la mo
dul defectuos de muncă al vechiului con
siliu regional U.C.F.S., care, după cum 
a subliniat în cuvîntul său delegatul 
I. Simon (Tg. Mureș), a purtat deseori 
pecetea superficialității.

O altă lipsă o constituie slaba preo
cupare față de unele ramuri sportive, 
cum este atletismul, de exemplu. M. 
Buclea, profesor de educație fizică, a 
arătat că din 32 de secții de atletism 
afiliate, doar 50 la sută se află pe te
ritoriul diferitelor raioane, celelalte fiind 
concentrate la Tg. Mureș, unde spor
tivii nu au avut posibilitatea să-și facă 
probele de control deoarece pista de 
atletism din Tg. Mureș a fost redată 
în folosință la sfîrșitnl sezonului. Pe 
bună dreptate ne întrebăm: nu s-ar fi 
putut amenaja — prin muncă voluntară 
— cîteva gropi de sărituri și piste de 
alergări sau să se repare pista stadionu
lui în timp util, cînd la sate s-au fă
cut mai multe baze sportive simple în 
timp record ?

Delegații la conferință au arătat tn 
cuvîntul lor și alte lipsuri care au făcnt 
ca rezultatele în domeniul sportului de 
performanță să nu fie satisfăcătoare.

„Etapele raionala și orășenești ale di
feritelor campionute republicane au fost 
foarte slab organizate* (L. Sz8cs. se
cretar general al federației de popice). 
„In multe asociații se caută să se legi
timeze sportivi din alte părți negii țin-

MUREȘ- 
MNOHiWM

du-se creșterea cadrelor proprii". (Mihai 
Pop, Tg. Mureș). „La Tonlița există un 
bazin de înot cu apă caldă, dar nu există 
înotători, deoarece nu avem un antrenor 
de specialitate. Așadar, nu se poate 
vorbi de o justă repartizare a cadre
lor de tehnicieni". (F. Rakoczi, Toplita)- 
„In ședințele comisiei regionale de fot
bal ne pierdem timpul discutînd despre 
greșeli de arbitraje, contestații, legiti
mări etc. în loc să vorbim despre pro
blemele esențiale ale activității fotba
listice din regiune’. (M. Kerch. Te. 
Mureș).

Din cele arătate mai sus reies»- că e 
vorba de lipsuri care pot fi remediate 
printr-o mai justă organizare a mun
cii, prin îmbunătățirea procesului de 
instruire sportivă. Antrenorii și instruc
torii voluntari nu trebuie să muncească 
!a întîmplare (cum s-a făcut in multe 
locuri), ci conform unei fuste planifi
cări. Comisiile pe ramură de sport vor 
trebui să se preocupe îndeaproape de 
problemele muncii de instruire, să în
drume și să coordoneze activitatea sec
țiilor, în așa fel ca într-un viitor dt 
mai apropiat sportul de performanță din 
această regiune să se poată situa la 
nivelul posibilităților.

Problema angrenării elementului fe
minin în activitatea sportivă a fost, 
după cum am arătat și la început, 
una din problemele larg dezbătute de 
participanții la conferință. Tovarășii 
Fr. Lăcătuș (din partea comitetului 
regional P.M.R.), Nagy Wilhelm (din
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Calitatea competițiilor de masă 
determină valoarea performanțelor

Timp de două zile, activiștii sportivi 
din regiunea Oltenia au dezbătut pe 
larg, cu prilejul conferinței de alegeri 
a consiliului regional U.C.F.S., cele 
mai importante probleme ale activită
ții de cultură fizică și sport din regiunea 
lor. Delegații care au luat cuvîntul la 
conferință au întărit cele relatate în 
darea de seamă cu privire la dezvolta
rea activității sportive din regiunea 
Oltenia, scoțînd în evidență diferite 
aspecte pozitive

Intr-adevăr, așa cum au subliniat 
lucrările conferinței, sportul în regiu 
nea Oltenia a făcut progrese evidente 
în anii puterii populare. De unde înain
te vreme, în această parte a țării se 
practicau doar două discipline (fotbal 
și box), astăzi, sportivii regiunii Ol
tenia sînt prezenți în multe competiții 
cu caracter republican (fotbal, box. 
baschet, volei, handbal redus, rttgbi 
șah, tir etc.) și, ceea ce e semnifica
tiv, participarea acestora în campiona
tele republicane este, deseori. încunu
nată de succes. Boxul, sport cu tradi
ție în regiunea Oltenia, a făcut noi 
progrese, o bună parte dintre tinerii 
handbaliști olteni fac parte din echi
pele reprezentative ale țării iar bas- 
chetbaliștii de la C.S.O. alcătuiesc — 
lucru cunoscut — o formație reduta
bilă în fața căreia multe dintre echi
pele de valoare ale tării au înclinat 
steagul.

Succesele obținute sînt firești, dacă 
avem în vedere faptul că numărul 
membrilor U.C.F.S. din regiune a cres
cut, ajungînd în prezent la 196.000, că 
în întreprinderi, instituții, școli și la 
sate au luat ființă noi asociații (as
tăzi: 813), că, în general, munca con
siliului regional U.C.F.S. a fost in ulti
mii ani mai bine orientată.

Rezultatele remarcabile obținute de 
mișcarea sportivi din regiunea Olteni» 
își găsesc expresia, așa cum sublinia 
și darea de seamă, în creșterea capaci
tății de organizare a competițiilor de 
către consiliile asociațiilor sportive. Pla
nificarea judicioasă a competițiilor de 
mase a întărit unitatea organizatorică 
de bază a U.C.F.S. — asociația spor
tivă — atrăgînd în jurul acesteia mase 
tot mai largi de oameni ai muncii.

Îndeosebi tn satele regiunii, compe
tițiile sportive s-au bucurat de un mare 
interes, rezultatele realizate de sportivii 
din această regiune fiind adesea hune. 
In finala inter-regiuni a „Cupei Agri
culturii'* de pildă, organizată la * ..»l «f»t. 
la care au participai reprerciittuivrfe 
regiunilor Banal, Argeș, București și 

partea comitetului regional U.T.M.) 
și alții au relevat faptul că din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
s-au ridicat vîrfuri sportive ca mae- 
strele emerite Irina Nagy-Hector și 
Aurelia Sălăgean-u (handbal), Mar
gareta Szemanyi și Ileana Nagy-Ne- 
meth (popice), Eva Farkas (patinaj), 
Maria Szâsz-Both (natație) etc. etc., 
exemple care dovedesc că există eie- 
mente capabile de progres, de mari 
performanțe, dar că în ultima vreme 
s-a neglijat angrenarea femeilor în 
sport.

Tovarășul D. Mathe (Odorhei) a 
subliniat că dacă la orașe se mai 
observă o oarecare preocupare pentru 
angrenarea femeilor în activitatea de 
cultură fizică și sport, la sate, în 
schimb, se neglijează această proble
mă. Cu ocazia întrecerilor din cadrul 
„Cupei Agriculturii", ca și cu pri
lejul altor competiții de mase, s-a 
putut vedea că tinerele fete vin cu 
bucurie pe terenul de sport. In rîn- 
durile tinerelor colectiviste sînt ne
numărate tinere talente, dar a- 
cestea nu pot fi depistate, din 
lipsă de preocupare față de problema 
angrenării în activitatea sportivă a 
elementului feminin. Așa se explică 
de ce din cei 108.500 membri U.C.F.S. 
din regiune, doar 25.000 sînt femei 
și nici măcar toate acestea nu sînt 
angrenate într-o activitate sportivă 
continuă. Trebuie deci îmbunătățită 
munca în direcția atragerii elementu
lui feminin în activitatea de cultură 
fizică și sport. Și, alături de îmbu
nătățirea muncii în domeniul sportu
lui de performanță, acest lucru să 
fie unul din obiectivele de seamă ale 
noului consiliu ales 1

AL. I NO VAN

vftatia
Oltenia, sportivii regiunii gazdă s-au 
afirmat puternic, cucerind 7 locuri întîi. 
Comportări deosebite au avut cu acest 
prilej echipa feminină de handbal din 
comuna Celaru, cea de volei băieți din 
Vînju Mare, jucătorii de oină din co
muna Gîngiova (raionul Segarcea). A- 
ceste rezultate se datoresc în mare parte 
capacității organizatorice crescînde a 
consiliilor asociațiilor sportive, care au 
fost sprijinite și îndrumate în perma
nență de organele și organizațiile d« 
partid

Discuțiile purtate de delegații la con
ferința regională au fost constructive, 
combative, ele oglindind dorința pu
ternică a acestora de a contribui la 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă a 
activității sportive din regiunea Ol
tenia. Multi dintre cei care au luat 
cuvîntul au subliniat — pe bună drep
tate — că activitatea de cultură fizică 
și sport din regiunea Oltenia a făcut 
progrese vizibile, dar că acestea nu 
oglindesc suficient adevăratele posi
bilități ale sportivilor de aci. Dezba
terile au scos în evidență faptul că în 
această regiune există posibilități mult 
mai mari pentru ca activitatea de per
formanță să înregistreze succese mai 
concludente. Avem cîteva echipe care 
participă cu destul succes la campio
natele republicane — spunea tov. 
Gheorghe Donciu, tehnician la consi
liul raional U.C.F.S. Caracal — dar a- 
ceasta nu ne poate mulțumi. Numărul 
cadrelor tehnice calificate este încă in
suficient iar competițiile de mase nu 
corespund cerințelor actuale.

In jurul acestei ultime probleme s-au 
purtat multe discuții. Darea de seamă 
a scos în evidență faptul că și în a- 
cest an consiliile U.C.F.S. au organi
zat pe plan local, cu sprijinul organe
lor și organizațiilor de partid. în co
laborare cu organizațiile U.T.M si 
sindicale, un mare număr de competi
ții de mase, ca Spartachiada de iar
nă, Concursul cultural-sportiv al tine
retului, crosuri tradiționale în cinstea 
zilelor de I Mai și 7 Noiembrie, „du
minici sportive", „Cupa Agriculturii" 
ețr competiții la care s-au înregistrat 
peste 400.000 de participări. Fără In-

întreceri la căminul cultural

g -r ocul de șah este fără îndoială una din marile pasiuni ale tinerilor 
= f din comuna Snagov. La căminul cultural au loc întreceri dirze pe 
s ** tabla cu cele 64 de pătrățele. Participanții, colectiviști dinoȘnagov 
H Și elevi din satele învecinate care urmează cursurile liceului M ct din 
g comună, își dispută intîietatea în partide care stîrnesc un mare interes 
ș printre spectatori.

Odată cu începerea Spartachiadei de iarnă, jocurile de șah. de la 
== căminul cultural sint tot mai solicitate. Iată un grup de tineri antrenîn- 
= du-se pentru întrecerile Spartachiadei.

Foto: V. Bageac

Atitudini
De ce nu

— E vorba de atleții noștri. Uite, 
aici scrie despre Ferencz, Drăgan, 
Grafenstein, de Maria Bințințan... 
Bravo lor I Au făcut treabă frumoasă.

Nu o dată iubitorii atletismului din 
Hunedoara au citit cuvinte de laudă 
adresate sportivilor din această parte 
a țării. De altfel, numele atleților 
hunedoreni a trecut de hotarele regi
unii. Ei s-au făcut cunoscuți prin 
performanțele lor în întreaga țară, 
unii chiar și peste hotare.

doială că din punct de vedere canti
tativ, aceasta reprezintă un succes. 
Activitatea sportivă de performanță 
din regiunea Oltenia este însă departe 
de a satisface pe numeroșii sîmpati- 
zanți ai echipelor de aci. Cu cîteva ex
cepții. echipele de performanță din~ re
giune încă nu dovedesc o pregătire 
care să le dea posibilitatea să obțină 
rezultate mai frumoase. Deși cifra 
participanților la competițiile de mase 
este de ordinul sutelor de mii, totuși 
prea puțini sportivi se evidențiază ca 
elemente de valoare pentru sportul, de 
performantă. Este necesar ca activiștii 
sportivi din regiunea Oltenia să acor
de o mai mare atenție calității 
competițiilor de mase pentru că, după 
cum s-a văzut, cifrele impresionante 
de participant la întrecerile de mase 
nu au dus la îmbunătățirea performan
țelor. Pentru aceasta se cere, desigur, 
o muncă mai atentă, mai calificată din 
partea organului regional, a celor ra
ionale cît și din parea asociațiilor 
sportive, o organizare mult îmbună
tățită a competițiilor de mase. în sco
pul ridicării calitative a acestor între
ceri. Se cere, de asemenea, să se dea 
o atenție sporită campionatelor asocia
țiilor sportive, să se stimuleze mai 
mult inițiativele consiliilor asociațiilor 
în această privință. Campionatele raio
nale și regionale constituie mijloace 
importante pentru creșterea calitativă 
a activității sportive. Este necesar ca 
acestea să se organizeze cu mai mul
tă regularitate și la un număr cît mai 
mare de ramuri sportive, să existe din 
partea consiliilor U.C.F.S. o grijă spo
rită pentru programări de meciuri, ar
bitri etc.

Se știe că școlile dau sportului nos
tru de performantă elemente bine pre
gătite. Performanța realizată de volei
balistele Școlii medii nr. 2 din Craio
va (au cucerit titlul de campioane re
publicane școlare) trebuie să consti
tuie un imbold în plus pentru activiștii 
consiliului regional U.C.F.S. de a spri
jini și mai mult dezvoltarea sportului 
școlar în regiune. De asemenea, tre
buie acordată o atenție mai mare eta
pei de mase a campionatelor republi
cane, atit din punct de vedere organi
zatoric, cît și tehnic, lată cîteva cerin
țe de care organele sportive din re
giunea Oltenia vor trebui să țină sea
ma pentru că, se știe, calitatea com
petițiilor de mase determină în ultimă 
instanță valoarea performanțelor

R. CALARAȘANU

și „acasă“?
Dar Itunedorenii trebuie să se mi 

țumească numai cu știrile pe care 
citesc în ziare despre atleții lor 
aceasta pentru că ciocanul Iui Gr 
fenstein n-a mai zburat de mul 
vreme deasupra stadionului din H 
nedoara, Ferencz n-a mai alergat 
mult acasă in proba lui favorită i 
garduri, iar Dinu Drăgan și Mar 
Bințințan nu-și mai aduc aminte < 
cînd n-au mai concurat în fața spe 
tatorilor hunedoreni. Veți întreba: < 
ce? Iată și răspunsul: pentru că 
pista stadionului Corvinul nu s-a ni 
organizat de luni și luni un concu 
de atletism.

Același lucru se poate spune 
despre boxeri. De aceea, iubito; 
boxului și-au manifestat în repeta 
rinduri nemulțumirea pentru faptul i 
a nu-l fi putut admira pe ringul d 
Hunedoara pe talentatul lor sporti 
Mihai Gheorghioni și pe alți boxe 
din localitate. Boxul este mult i 
dragii de muncitorii hunedoreni și 
gală este întotdeauna așteptată < 
interes. Numai că așteptarea e ca 
lungă, galele organizate în ultim 
timp la Hunedoara putînd fi număra 
pe degetele unei singure miini.

Dar ce fac asociațiile soortive 
clubul sportiv orășenesc ? Ce fac c 
misiile pe ramură de sport a 
U.C.F.S.? Cum înțeleg ele să coi 
tribuie la dezvoltarea acestor doi 
discipline în rîndul muncitorilor s 
derurgiști ? Acestea probabil că n 
și-au dat încă seama că întrecere 
bine organizată, este cel mai efica« 
mijloc de propagare a sportului.

Dacă pentru atletism nu a răm; 
decit posibilitatea unei temeinice pr 
gătiri în vederea sezonului vwtor, ap 
la box organele respective au prilej 
să se reabiliteze prin organizarea < 
gale amicale, oferind astfel numer 
șilor iubitori ai sportului cu mănu 
din Hunedoara satisfacția de a-i v 
dea boxind și acasă pe favoriții lc

VIE ACTIVITATE ÎN COMUNA 
SIMAND, RAIONUL CRIȘ

Asociația sportivă Șoimii din o 
muna Simand (raionul Criș) desf 
șoară o vie activitate, tn echipele < 
popice, fotbal, tenis de masă, șa 
volei și atletism sînt cuprinși maj 
ritatea tinerilor de la cele două gosp< 
dării agricole colective. A.S Șc 
mii participă la campionatul region 
de popice și la campionatele raiona 
de fotbal și de tenis de masă Antr 
namentele au loc cu regularitate st 
conducerea instructorilor obștești ca 
veghează asupra bunei pregătiri 
sportivilor. Pentru lunile de iarr 
s-au luat măsuri. în colaborare < 
conducerea căminului cultural (dire 
tor Gh. Deheleanu) pentru ca se 
țiile de șah și tenis de masă să- 
desfășoare antrenamentele în but 
condiții. Printre cei mai activi spo 
tivi ai asociației se numără Ștefs 
Sighete, Ion Micu, Petre Dăscălesc 
Ion Brad, Ana Miclăuș, Elisabeta P 
povici, Ecaterina Seleian ș.a

ION COȚOI, coresp



ODIHNĂ, BUCURII, SPORT...
începe

Astăzi, după ultima oră de curs, ele-
i școlilor 
on ale și | 
mă !
După 

că. elevii 
•esior zile. In 
lihni ...
;rea viitoarei... etape a activității șco- 
rești. Desigur, o odihnă activă, care 

dea vigoare organismului. Schimbarea 
•... decor survenită în ultimele zile, 
instituie un adevărat îndemn pentru a 
și pe pîrtii, pentru a gusta aerul rece, 
irat, dătător de sănătate. 
Ca și în anii prccedenți, grija părin- 
ăscă a partidului față de elevii patriei 
j manifestă din plin și cu acest prilej, 
a își găsește expresia în crearea de 
mdiții minunate pentru participarea 
rv ii or la tabere de odihnă, la excursii.

vizitarea 
c țării.

elementare, medii, profe- 
pedagogice încep vacanta de

o perioadă dc învățătură rod- 
vor gusta din plin bucuriile 

primul rînd, ei se vor 
pentru a-și reface forțele în ve-

diferitelor locuri pitorești

★
SPORTIV, de pildă. Mi-PE PLAN

sterul Invătămîntului și Culturii, prin 
irecția educației tineretului școlar or- 
inizeș-” în intervalul de la 27 deccm- 
•ie—9 ianuarie o mare tabără la Mun
te Mic, rezervată elevilor fruntași dc 

școlile medii cu program special de 
lucatie fizică și școlile sportive. Ta
ira va cuprinde 300 de participanți 
iccializați în diferite ramuri sportive, 
re vor face, în cadrul unor programe 

«eciale, lecții dc pregătire fizică gene- 
ilă. Nu vor lipsi, desigur, și lecțiile <L. 
-Iii. care vor fi predate de antrenori 

profesori pricepuți. Printre aceștia 
- Toma Titus, Ion Matei 
:rea taberei a fost 
-of. Ion Cucii, directorul 
r. 4 cu program special 
zică din Galați.
Un număr dc 400 de cursanțî din anii 

II și IV ai Școlii sportive de elevi Nr 
din Capitală vor pleca mîine dimi- 

■a|ă, în trei stațiuni climaterice de pe 
alea Prahovei—Sinaia, Bușteni și Pre- 
eal. Acolo, elevii acestei școli vor par- 
cipa la excursii, vor schia, vor vizita 

serie de întreprinderi industriale din 
saga, Brașov ș.a.
Tabere și excursii organizează și alte 

:oli din Capitală. Astfel, un număr de

etc. Condu- 
încredințală 
școlii medii 
de educa ți?

vacanța de iarnă a elevilor

Atenție ! Pîrtie liberă !... Echipajul de 4 din fotografie se avîntă — pentru 
a cîta oară ? — pe dealurile înzăpezite din jurul Herăstrăului. Imagini asemănă
toare vom intîlni foarte des, pretutindeni în tară, în zilele vacanței de iarnă.

Foto : T. Roibu
60 de elevi de la școala medie Nr. 13 

Mihai Viteazu* vor poposi la cabana 
de pe Muntele Roșu; reprezentanții 
școlii medii Mr. 29 se vor stabili la ca
bana Piatra Arsă. Tot la Predeal se vor 
fixa și cei aproape 100 de elevi de Ia 
școala profesională de ucenici „23 Au
gust4* și Grupul școlar profesional „losif 
Rangheț*. Ei vor fi cazați în cîteva din 
cele mai frumoase case de odihnă de pe 
Cioplea.

Dar, în acțiunea de participare la tabe
re și excursii vor fi cuprinși și elevii 
din țară. Un număr de 500 de elevi din 
regiunea Banat, spre exemplu, vor fi pre- 
zenți la taberele ce se vor organiza la 
cabanele Poneasca, Bobda și muntele 
Semenic. Alți elevi din aceeași regiune 
vor întreprinde excursii la Herculane, 
Reșița, Vnliug etc.

Secțiunea de învățămînt și cultură a 
Sfatului popular al regiunii Bacău a se
lecționat un număr de 200 de elevi, 
fruntași la învățătură, care își vor pe
trece vacanța dc iarnă în taberele orga
nizate în stațiunile de pe Valea Prahovei 
și Poiana Brașov. In același timp, un

important număr de elevi băcăoani vor 
face vizite la întreprinderile industriale 
din regiune, la G.A.S.-uri și G.A.C.-uri.

Demnă de amintit este și inițiativa 
Școlilor sportive de elevi din Brașov și 
Rîșnov, de a organiza în comun, o tabără 
de schi la Predeal.

Am amintit mai sus doar cîteva din 
zecile și zecile de tabere și excursii, la 
care tineretul școlar din țara noastră va 
participa în frnmoaselc zile ale 
de iarnă.

vacantei

DIN POȘTA ZILEI
INTÎLNIREA PRIETENEASCA
DINTRE COOPERATORII DIN

TG. MUREȘ Șl ORADEA

La Tg. Mureș a avut loc o întîl- 
re prietenească cultural-sportivă în 
e lucrătorii cooperativelor Higiena 
n localitate și din Oradea. întrecerea 
>ortivă s-a desfășurat la trei disci- 
ine: popice, șah și tenis de masă 
itîlnirMe de popice și de tenis de 
iasă au fost cîștîgate de gazde, iar 
*le de șah de către cooperatorii ora- 
eni. După încheierea disputelor spor- 
ve, artiștii amatori ai cooperativei 
igiena au prezentat un reușit pro
bam cultural-artistic

II și Chimia. Paralel cu competiția 
seniorilor, s-a desfășurat campionatul 
orășenesc pentru pitici, la care au luat 
parte 8 echipe. Primul loc a revenit 
echipei Victoria, care a totalizat 14 
puncte

A. AROM1NESEI, coresp.

CÎTEVA RINDURI și pentru 
vor rflmîne acasă... Pentru ei. 
loc în școli sărbătorirea pomului de 
iarnă. Totodată, la casele de cultură ale 
tineretului se vor organiza revelioane și 
carnavaluri, întîlniri cu fruntași în muncă, 
oameni de știință, artiști, scriitori, 
vor fi initiate concursuri cultural-spor
tive. O activitate multilaterală — cul
turală, sportivă, educativă —- se va des
fășura și în cadrul Palatului Pionierilor, 
din Capitală, precum și a Caselor pionie
rilor de pe întregul cuprins al țării.

★

Așadar, există o preocupare atentă, 
susținută, în direcția creării elevilor 
a unui program cît mai variat — recrea
tiv și instructiv.

Nouă nu ne rămîne decît să urăm șco
larilor patriei o vacantă cît mai plăcută. 
Le promitem — în același timp — să 
poposim, ca și în al li ani, în mi jlocul 
lor, în taberele răspîndite în cele mai 
minunate colțuri ale scumpei noastre 
patrii.

cei care 
va avea

TI BERI U STAMA

DOUA CONCURSURI REUȘITE

IOAN PÂUȘ, coresp. regional

CAUCIUCUL CAMPIOANA ORA- 
ULUI ONEȘTI LA HANDBAL ÎN 7

Recent s-au încheiat întrecerile de 
iridbal în 7 ale fazei orășenești a 
imp ion a tului de calificare în orașul 
•nești. Campionatul a fost cîștigat 
î echipa Cauciucul, urmată în cla- 
iment de Tehnica, Victoria, Știința, 
inerețea, Stîngacii. Montorul, Știința

De la I.C.F.
Institutul de Cultură Fizică co

munică studenților (anul II și III) 
și celor interesați că organizarea 
cursului de schi are loc în perioa
da 25 dec. 1961 — 9 ian. 1962 
la cabana Paring (Petroșeni) și 
intre 12—26 ian. 1962 la Poiana 
Brașov.

Comisiile de șah și tir din orașul 
Ploiești au organizat în cinstea ale
gerilor organelor U.C.F.S. concursuri 
rezervate amatorilor acestor sporturi. 
La întrecerile de șah au participat con- 
curenți din asociațiile sportive I.R.T.A.. 
Școala profesională de pe lingă Ra
finăria 3 Teleajen, Grupul școlar pe
trol chimie și Școala medie nr. 6. 
Competiția s-a desfășurat sistem eli
minatoriu, în finală întilnindu-se șa- 
histul R. Merza și tînărul 
etate de 16 ani. A învins

In concursul de tir s-au 
mătoarele rezultate : proba 
zemat 10 focuri: 1. Ilie Ghioc (Di
namo) 80 p„ 2. Ștefan Crețu (Dina
mo) 78 p., 3. Constantin Mihăilescu 
(Rafinăria Teleajen) 76 p.: culcat ne
rezemat 10 focuri: 1. Gheorghe Lar
ger (C.S.O. Ploiești) 82 p., 2. Pani 
Cristea 
Tiberiu 
73 o.

M. Vîț în 
M. Vîț. 
obținut ur- 
culcat re-

(C.S.O. Ploiești) 79 p., 3. 
Nicolescu (C.S.O. Ploiești)

ION t. IDN-coresn.

1NTILN1 RE AMICALĂ 
DE BOX

Cimpla Turzn s-au 
meci amical boxerii

întîlnit în- 
din locali- 

Roșu. întîl-

La 
tr-un 
ta te cu cei de la Oțelul 
nirea s-a incheiat cu victoria echipei 
Industria Sîrmei la scorul de 11—3.

P TONEA-coresp.

S P e R T li WI.
In curind 

va apare în editura
U. C. F. S

Agenda sportivului 
pe 1962

La încheierea campionatului 
republican pe echipe

Derbiul Dinamo—Steaua disputat nu 
de mult în sala din șos. Ștefan cel 
Mare a încheiat pasionantele întreceri 
din Campionatul republican pe 
Și astfel, după dispute care au 
nat in competiție 16 formații, 
Dinamo 
Nour și 
adjudece 
lată, de
general definitiv al acestei importante 
competiții interne a boxului nostru:

echipe. 
angre- 
echipa 
de C.București, antrenată

C. Dumitrescu, a reușit să-și 
prețiosul titlu pus în joc., 
altfel, cum arată clasamentul

1. Dinamo București 
Steaua București 
C.S.O. Craiova 
Metalul 23 August 
Progresul București 
C.S.O. Galați 
C.S.O. Reșița 
Steagul roșu Brașov 
Mei aiul Bocșa 
Energia cîmpina 
C.S.O. Cluj 
Marina Constanța 
Coșul Oradea 
Rapid

15. Farul Constanța
16. Mureșul Tg. Mureș

2.
3.
4
5
6.
7.
8.
9

19.
11.
12.
13.
14.

5 1 1
5 1 1

0 3
1 3
1 3
0 4
0 4
1 4
1 4
0 5
0 6
0 6
0 7

2
2
2
1
1
0

193:124 
171:101 
161:113 
154:112 
146:112 
128:142 
124:147 
127:143 
109:155 
130:142 
147:165 
111:155 
119:146 
106:163
85:180

din configurațiaDupă cum se vede 
clasamentului, cele mai puternice echi
pe s-au dovedit a li Dinamo, Steaua, 
C.S.O. Craiova, Metalul 23 August și 
Progresul. In afara echipelor din Ca
pitală merită subliniată comportarea 
constant bună a boxerilor craioyeni 
care, ca și în alți ani, s-au dovedit ad
versari redutabili pentru orice echipă. 
In schimb, echipele Farul și Marina, 
Rapid și Energia Cîmpina, de la care 
se pretindea mai mult, nu au justificat 
așteptările.

Campionatul republican pe echipe a 
fost, iară discuție, o competiție utilă. 
El a dat posibilitate boxerilor să aibă 
continuitate pe o durată mat lungă în 
activitatea competițională. a trezit in
teresul asociațiilor și cluburilor spor
tive. Cu acest prilej au fost descope- 
riți sau rodați cîțiva tineri deosebit de 
talentați (Nicolae Moldovan — Tg. 
Mureș — care, printre alții, s-a întil- 
nit cu L. Ambruș în fața căruia a pier
dut discutabil, Crăciun Samoilă — Di
namo Cornel Rusu — Progresul, Ispas 

' — Rapid) ș. a. Totodată, campionatul

a constituit și un bun prilej de verifi
care a posibilităților unor pugiliști ti
neri în partide cu boxeri experimen
tați (M. Dumitrescu — M. Stoian, I. 
Astaloș—Gh. Negrea, V. Trandafir—• 
V. Mariuțan). Cu deosebit interes au 
fost așteptate in unele orașe din pro
vincie, ca Bocșa, Reșița, evoluția unor 
echipe puternice din Capitală, lapt care 
a stimulat activitatea comisiilor locale 
de box, făcind totodată posibil efectua
rea unui rodnic schimb de experiență.

Spectatorii care au urmărit desfășu
rarea celor 57 de partide din campio
nat au avut insă prilejul să constate și 
unele deficiențe. Dîntr-un punct de ve
dere, cauzele acestor deficiențe sînt o- 
biective: campionatul s-a reluat după 
o întrerupere de patru ani, lipsind deci 
pe tehnicienii noștri de posibilitatea 
acumulării unei experiențe mai boga
te. Tot atît de adevărat este insă că 
unele dintre echipe (Mureșul, Farul. 
Marina etc.) n-au privit cu răspunderea 
cuvenită această întrecere, au prezen
tat formații improvizate, incomplete, 
slab pregătite. Comisia regională Do- 
brogea, de pildă, în loc să asigure re
prezentarea regiunii Dobrogea în cam
pionat prin alcătuirea unei singure 
formații puternice (in care ar fi putut 
intra boxeri de la Farul și de la Ma
rina) și-a dat adeziunea pentru înscrie
rea In campionat a... 
care, după cum se știe, 
portare 
Ploiești 
ma. in 
Ploiești 
se dea
reprezenta boxul din această regiune. 
De aceea, în campionat nu a putut 
evolua „greul" Ilie Alexandru din 
Ploiești, un element tînăr, de valoare, 
și alți pugiliști din acest oraș. Consi
derăm că ar fi bine ca in viitoarea e- 
diție a acestei importante competiții 
federația să nu mai admită participa
rea echipelor incomplete, lipsite de 
boxeri de rezervă, așa cum s-a întim- 
plat anul acesta.

două formații 
au avut o com- 
Și în regiunea 
petrecut a ido-

foarte slabă.
lucrurile s-au

loc ca echipele din Cîmpina și 
să fuzioneze, s-a preferat să 

Energiei Cîmpina sarcina de a

R. CALARAȘANU

Primii cinei boxeri ai anului
Federației Romîne de 
clasamentul primilor 
țară, pe categorii de

Recent, biroul 
box a stabilit 
cinci boxeri din 
greutate. Criteriul care a stat la bază 
au fost rezultatele obținute anul acesta 
de boxeri în întîlnîrîle interne și inter
naționale, calitatea boxului prestat și 
conduita sportivă a pugiliștilor.

Iată acum clasamentul „primilor 
cinci"

CAT. MUSCA :

M. Dobrescu (Steaua)
C. Ciucă (Steaua)
L. Ambruș (Dinamo Buc.)
D. Davidescu (Rapid)
M. Cristea (Metalul 23 August)

CAT. COCOȘ :

Olteanu (Metalul 23 August) 
Mindieanu (Steaua)

N. Puiu (Progresul) 
P. Pavel (C.S.O. Galați)
O. Kenan (Farul)

CAT. PANA :

1. C. Gheorghiu (Dinamo Buc.)
2. FI. Pătrașcu (C.S.O. Craiova)
3. C. Rusu (Progresul)
4. E. Cișmas (Steaua)
5. Gh. Anghel (Steaua)

1.
2.
3.
4.
5.

1-2. 
1-2.

3.
4.
5.

A. 
N.

Finala „Capei 
orașului București"
Astă-seară de la ora 17 se va dis

puta în sala de festivități a uzinelor 
23 August finala „Cupei orașului Bucu
rești". Iată programul : St. Ispas (Ra
pid) — M. Dogaru (Semănătoarea), 
D. Mușat (Semănătoarea) — R. Șer- 
ban (Grivița Roșie), M. Pîrvu (I.T.B.) 
— C. Calciu (Flacăra roșie), P. Radu 
(Rapid) — Șt. Bălan (Grivița Roșie). 
F. Onisei (Grivița Roșie) — 1. Ioniță 
(Pasteur), M. Voicu (I.T.B.) — E. 
Popa (Grivița Roșie), H. Lov (Semă
nătoarea) — I. Ailenii (Flacăra roșie), 
I Dobre (Progresul) — I. Lov (Semă
nătoarea!, N Bătrînu (Flacăra roșie) 
—’ V. Rusu, T. Basarab (Metalul 23 
August) — Șt. Blejan (Pasteur).

1961
1.
2.
3.
4.
5.

CAT. S. UȘOARA

I. Dinu (Farul)
D. Done (Metalul 23 August) 
I P&trm (Rapid)
V. Czegeli (Steaua) 
L “ —Florea (Steaua)

CAT. UȘOARA:

Mihalic (Dinamo Buc.) 
Marin (Progresul) 

O. Baciu (Steaua)

î.
2.
3. ____ ___________
4. St. Vîttls (C.S.O. Cluj»
5. O niăriclneanu (C.S.O. Craiova)

CAT. S. MIJLOCIE

Stoian (Progresul)
Mirza (C.S.O. Cluj)
Anton (CI. sp. școlar)

i. 
i.

1.
2.
3.

4. C.
5. D.

Stănescu (Dinamo Buc.) 
Rtzea (Metalul 23 August).

CAT. MIJLOCIE:

1. I. Monea fDinamo Buc.)
2. P. Deca (C.S.O. Craiova)

St. Cojan (C.S.O. Galati) 
D. Gheorghiu (Dinamo Bac.) 
P. Mentzel (C.S.O. Timișoara)

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

CAT. SEMI GREA :

Gh. Negrea (Steaua)
M. Nicolau (Energia Cîmpina)
L Ivan (Muscel-Cîmpulung)
E. S-chnap (Progresul)
E. Ioanovici (C.S.O. Cluj)

CAT. GREA ;

V. Mariuțan (Dinam© Buc.)
M. Gheorghioni (Corvinui Hunedoara) 
I. Alexandru (Prahova Ploiești)
I. Petrov (Voința Buc.)
N. Motoc (Rapid).

1. M
2-3. V.
8-i. C.

4. Gr. Enache (C.S.O. Brăila»
5. M. Dumitrescu (Dinamo Buc.)

CAT. MIJLOCIE MICA :
1.
2.
3.
4.
5.

V. Badea (Metalul 23 August) 
N. Stoenescu (Marina) 
M. Balas (Progresul)

Andrei Olteanu (dreapta) deține locul I in ierarhia boxerilor de la categoria 
cocoș. Intă-l, în fotografie, disputîndu-și partida în compania craioveanului Vae 

tile rintilâ.



La start, cei mai mici 
scrimeri!

Duțu Micloș are 11 ani și este me
zinul Școlii sportive de elevi nr. 
1. Ne amintim de o scenă petre

cută acum patru ani, la intrarea sa în 
școală. I-a spus antrenoarea Ruxandra 
Ionescu :

— Duțule, te rog să vil Udine cu • 
fotografie pentru legitimație...

Duțu s-a dus acasă, a răscolit pnn 
sertare și a adus o fotografie pe cît 
de frumoasă, pe atît de ...originală: 
în... leagăn, cu o păpușe cit el de ma
re !...

Anii au trecut. întâmplarea cu foto
grafia a rămas de domeniul amintiri
lor. Duțu nu se mai ține de șotii, el 
este un băiețaș sîrguincios, cu mult 
talent. Ne-a dovedit acest lucru recent, 
joi, în sala de scrimă de sub tribunele 
stadionului Republicii, la primul con
curs oficial rezervat celor mai mici scri
meri. Duțu a entuziasmat publicul 
prin evoluția sa — împletire de impe
tuozitate, grație și cunoștințe tehnice. 
Cei patru ani de activitate în cadrul 
școlii și-au spus cuvîntul. Nu sînt 
mulți trăgători care să execute cu a- 
tîta precizie un balestru, atacuri cu 
fente, parade sau contre !

Pe urmele lui Duțu calcă și alți tră
gători de vîrsta lui. De pildă, Mircea 
Golescu. La drept vorbind, Mircea pro
mite să-l întreacă pe Duțu. El are — 
în plus față de colegul lui — o am
biție rar întâlnită. închipuiți-vă că 
după patru victorii în întâlnirea pe echi
pe, Mircea a pierdut primul asalt din 
turneul individual. Plînsete, suspine. 
Nu l-au putut consola nici antrenoarea, 
nici colegii de echipă. S-a liniștit abia 
atunci cînd a auzit că peste trei săp-

tămîni va apare din nou 
într-un concurs oficial...

Aplauzele publicului s-au 
revărsat din belșug și asu
pra Victorîței Petrișor. Este 
o fetiță blondă, cu ochi 
mari, inteligenți. Trage 
„curat" — cum spun spe
cialiștii, face parăzi fru
moase, merge des și sigur 
la paradă-ripostă. într-un 
cuvînt are o ținută de ade
vărată floretistă. îndrăgos
tită de 
cea mai 
vă a 
Istrate.

„Turul de forță 
realizat Mihăită Sebeștea- 
nu. Aproape anonim în în
trecerea pe echipe, Mihăi- 
ță s-a detașat net la in
dividuale, realizînd maxi
mum de victorii. Bucurie 
firească și un gest care 
spune mult: la terminarea 
concursului, Mihăiță nu 
s-a îndreptat, cum am fi 
crezut, către bunică, pen
tru a fi răsplătit cu... cio
colata promisă, ci către antrenor!

— Vă mulțumesc din suflet, tova
rășe antrenor...

scrimă, ea 
conștiincioasă 
antrenorului

secții vor putea fi și mai 
exista și mai multa preo- 
pregătirea temeinică a ca-

Asaltul s-a încheiat... Victorița Petrișor (S.P.G.) și 
Mircea Golescu (S.S.E. nr.
nește. Așa cum stă bine

il și-au dat mina priete- 
unor adevărați sportivi...

Foto: T. Chioreanu

T. STAMA

Pregătiri pentru Criteriul Mondial 
de Scrimă al Tineretului

EgfiTarrn DE MASĂ

Voința București campioană 
feminină pe echipe

P.S. : A fost un 
Inițiativa asociației 
merită toată lauda, 
munca entuziastă a
lor două echipe, Ruxandra Ionescu 
și Ion Istrate.

concurs reușit, 
sportive S.P.C.

La fel ca și 
antrenorilor ce-

PRIMUL CONCURS REPUBLICAN
DE SELECȚIE

S-a încheiat campionatul regiunii Crișana
In urma disputării ultimei etape și S 

jocurilor restante din cadrul campiona
tului de volei al regiunii Crișana pe 
1961—1962, comisia regională de volei 
a analizat desfășurarea întrecerilor și a 
omologat clasamentele finale 
rului.

Scopul propus — acela de a activiza 
voleiul în regiunea noastră — 
atins în cea mai mare măsură. In ge
neral, organizarea campionatului a fost 
bună, meritele revenind atît comisiei re
gionale de specialitate (președinte Va- 
sile Melin, secretar Vasile Cohut) cît și 
majorității echipelor participante. Astfel, 
s-au remarcat prin punctualitate, buna 
organizare a meciurilor și pregătirea teh
nică formațiile Sanitas Oradea, Coope
ratorul Șimleu, Minerul Sărmășag și 
Recolta Ceica, în seria de nord, precum 
și Crișana Sebiș, Victoria Criș, Crișul 
Incu și Stăruința Borș, în seria de sud.

Au fost însă și destule lipsuri. Ast
fel, unele echipe masculine și feminine 
participante la campionatul regional, nu 
s-au prezentat la mai multe jocuri, 
îngreunînd prin aceasta buna desfășu
rare a întrecerilor. Exemple în această 
privință sînt Stăruința Săcuieni. Victoria 
Marghita, Recolta Ținea, Recolta Siclău 
și Dinamo II Orașul Dr. Petru Groza. In 
altă ordine de idei, deși sîntem la sfîr- 
șitul turului, nici pînă acum secțiile de 
volei ale unor asociații sportive nu sînt 
afiliate la federația de specialitate iar 
altele nu s-au îngrijit ca toți jucătorii să 
aibă carnete tip F.R.V. In plus, comisia 
regională trebuie să ajute și să insiste 
pe lîngă consiliile raionale U.C.F.S. din 
regiunea noastră atît pentru înființarea 
comisiilor raionale cît și pentru activi
zarea unora care și-au uitat menirea.

In urma omologării jocurilor, clasa
mentele turului campionatului regional

ale tu-

a fost

de volei arată astfel: SERIA DE NORD, 
masculin : 1. Sanitas Oradea 14 p; 2. 
Cooperația Șimleu 13 p; 3. Minerul
Sărmășag 12 p: 4. Fabrica de confecții 
Oradea 11 p ; 5. Recolta Ceica 9 p ; 6. 
Stăruința Aieșd 7 p ; 7. Victoria Tărian 
6 p; 8. Stăruința Săcuieni 0 p. Femi
nin: 1. Ș.S.E. Oradea 8 p ; 2. Stăruința 
Borș 7 p ; 3. Cooperatorul Șimleu 6 p; 
4. Minerul Sărmășag 5 p; 5. Victoria 
Marghita 0 p. SERIA DE SUD, masculin: 
1. Crișana Sebiș 12 p; 2. Crișul Ineu 
10 p (12:8) ; 3. Victoria Criș 10 p 
(12:10); 4. Bihorul Beiuș 9 p; 5. Re
colta Ținea 7 p; 6. Progresul Siclău 6

7. Dinamo II Orașul Dr. Petru Gro- 
0 p. Feminin : 1. Crișana Sebiș 6 p; 
Victoria Criș 5 p; 3. Crișul Ineu 4 
4. Dinamo Orașul Dr. Petru Gro- 
0 P.

Sala de jocuri sportive a I.C.F. (intra
rea prin str. Maior Ene) găz
duiește astăzi (incepînd ilc la ora 17) și 
mîine (între orele 9—12 și 16—20), un 
concurs ou caracter de selecție, în ve
derea Criteriului Mondial de Scrimă al 
Tineretului (Cairo—aprilie, 1962).

Printre concurenți se numără o serie 
de tineri scrimeri deosebit de talentați, 
participanți chiar la unele întreceri re
zervate seniorilor. Este vorba de Vio
rica Dragoș, Suzana Tasi, Ștefan Haukler, 
Mihai Țiu etc.

Cu acest concurs republican, Federația 
romînă de scrimă inaugurează, în mod 
oficial, acțiunea de pregătire a sporti
vilor țării noastre în vederea importan
tului eveniment din primăvara anului 
viitor.

CLUJ 22 (prin telefon de la trimi
sul nostru). După două zile de întreceri 
între cele mai bune echipe de tenis de 
masă din țară, joi seară a putut fi cu
noscută doar formația campioană repu
blicană feminină : Voința București (Ella 
Constantinescu, Marta Erdreich, Lucia 
Slăvescu, — antrenor I. Pop). Voința 
București a cîștigat pe merit titlul re
publican, învingîndu-și la scoruri cate
gorice adversarele. Componentele echipei 
victorioase au demonstrat o bună pre
gătire, multă putere de luptă, calm în 
momentele decisive. Dar, aprecierile asu
pra întregului proces de instruire din 
cadrul acestei 
bune dacă va 
cupare pentru 
drelor tinere.

Jucătoarele formației I.T.B. (clasate pe 
locul II) nu au concurat la maximum 
posibilităților lor, Geta Pitică și Ca- 
trinel Folea manifestînd vădite semne 
de oboseală fizică și nervoasă. Pe dc 
altă parte, Maria Alexandru (Progresul 
Buc. — locul III) nu a putut realiza 
mai mult pentru echipa sa, în compania 
a două jucătoare (Mariana și Victoria 
Jandrescu) ce-i drept, talentate, dar 
încă neexperimentate.

Iată cele mai importante rezultate i 
seria « III-a: Progresul Buc.—C.S.M. I 
Cluj 3—1 (M. Jandrescu—Biro 0—2, 
Alexandru — Ii. Cobîrzan 2—0, Alexan
dra, M. Jandrescu—Biro, L. Cobîrzan 
2—1, Alexandra—Biro 2—0). Turneul 
final: I.T.B. I.—Progresul Buc. 3—2 
(Pitică—Alexandru 0—2, Folea—V.
Jandrescu 2—0, Pitică, Folea—
Alexandru, M. Jandrescu 2—0, Folea— 
Alexandru 
drescu 
greșul 
drescu 
xandru
Alexandra, M. Jandrescu 2—0), Voința 
Buc.—I.T.B. I 3—0 (Erdreich—Folea 
2—0, Constantinescu—Pitică 2—0, Con
sta tinescu, 
2-1).

Iată rezultatele înregistrate pînă joi 
seară : I.T.B. I — Voința Buc. 5-0 
(Pesch—Angelescu 2-1, Naumescu— 
Ionescu Soare 2-0, Gantner—Bottner 
2-0, Pesch—Ionescu Soare 2-0, Gant
ner—Angelescu 2-0), C.S.M. I Cluj— 
Voința Arad 5-0 (Cobîrzan—Covaci 2-1, 
Rethi—Bodea 2-0, Giurgiucă—Demian 
2-0, Rethi—Covaci 2-1, Cobîrzan—De
mian 2-0), C.S.M. I Cluj—Voința Buc. 
5-0 (Rethi—Angelescu 2-1, Negulescu— 
Ionescu Soare 2-0, Cobîrzan—Bottner 
2-0, Negulescu—Angelescu 2-1, Rethi— 
Bottner 2-1), I.T.B.—Voința Arad 5-4 
(Pesch—Demian 2-0, Naumescu—Co
vaci 6-2, Gantner—Bodea 2-1, Pesch— 
Covaci 1-2, Gantner—Demian 2-0, Nau
mescu—Bodea 2-0, Gantner—Covaci 
1-2, Pesch—Bodea 1-2, Naumescu—De
mian 2-1). Din cauza acestpj întîlniri 
care a durat aproape toată :«„ara de 
joi, ultimele două partide din turneul 
final masculin și anume C.S.M. I 
Cluj—I.T.B. (pentru locurile I—II) și 
Voința Buc.—Voința Arad (pentru 
locurile III—IV) au fost programate 
pentru vineri seară. La ora cînd are 
loc convorbirea telefonică meciurile a- 
cestea sînt în curs de desfășurare.

De vineri dimineață au început 
trecerile din cadrul campionatului 
publican individual. Iată cîteva 
primele rezultate? Dublu bărbați,
mifinale. Negulescu, Rethi—Gantner,
Naumescu 3-0; Cobîrzan, Covaci—Sîn- 
deanu, Bottner 3-0; Dublu femei. Semi
finală. Alexandru, Pitică — Slăvescu, 
Procopeț 3-0.

întrecerile 
individual de 
duminică

în-
re- 
din 
Se-

Pitică — V. Jan- 
Voinfa Buc.—Pro-

C.S.O. Craiova—Otelul SHistra

CRAIOVA (prin telefon). — In cin
stea zilei de 30 Decembrie, în sala Spor
turilor din localitate s-a disputat 
miercuri seara o interesantă partidă 
internațională de volei masculin. Cu 
excepția celui de al treilea set, în care 
au folosit multe rezerve, sportivii de 
la C.S.O. Craiova au jucat bine și au 
avut meciul la discreție. învingătorii 
s-au prezentat cu un atac eficace, fă- 
cînd imposibilă intervenția blocajului 
jucătorilor bulgari. C.S.O. a cîștigat cu 
3-1 (15-5, 15-10, 6-15, 15-9).

S-au remarcat: Crivăț, 
(C.S.O.), Gospodinov, Iordanov, 
Iul). A condus: C. Săndulescu 
iova).

Dodu 
(Oțe- 
(Cra-

V. SANDULESCU — coresp.
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MIRCEA POP — coresp.

la Tg. Mureș
a început turneul final
al „Cupei C. £. C »»

De mai multă vreme, la Tg. Mureș 
este în plină desfășurare o interesantă 
competiție de volei masculin și femi
nin dotată cu „Cupa CEC“. După ce 
au avut loc întrecerile în serii, pentru 
turneul final masculin s-au calificat 
echipele Otelul, Harghita, Banca și 
Știința I.M.F.

Primele meciuri din cadrul turneului 
final masculin s-au desfășurat în sala 
de sport a școlii agricole, înregistrin- 
du-se următoarele rezultate: Harghita- 
Banca 3-0, Oțelul—Știința I.M.F. 3-0.

In seria echipelor feminine conduce 
detașat echipa Sanitarul I (care se a- 
flă la cea de a Vl-a victorie cu 3-0), 
ultima echipă învinsă de ea fiind Știin
ța I.M.F. 1.

Ultimele meciuri ale „Cupei CEC“ 
vor avea loc la 24 decembrie în sala 
de sporturi a I.M.F.

ION PAUȘ — coresp. reg.

0—2,
2-0),

Buc. 3—0 (Erdreich — Jan-
2—0, Constantinescu — Ale-

2—0, Constantinescu, Erdreich—

Erdreich—Pitică, Folea

★
In turneul final masculin s-au clasat, 

conform regulamentului, patru echipe.

campionatului republican 
tenis de masă iau slîrșit

O. COMAR NI SCHI

Astăzi și inline la Bazinul Horească

Tradiționala competiție pentru juniori
„Cupa 30 Decembrie

acoperit de la 
astăzi și mîine 
anului. Este vorba de tra

((

Floreasca 
penultimul

Bazinul 
găzduiește 
concurs al 
diționala competiție dotată cu „Cupa 
30 Decembrie", rezervată înotătorilor 
juniori. La startul probelor s-au în
scris înotători și înotătoare de la Clu
bul sportiv școlar (cu cei mai mulți 
participanți), Rapid, Progresul și Ști
ința. In cele două zile de concurs 
își vor disputa întîietatea elemente 
tinere cu reale perspective de dez
voltare. Dintre ele fac parte, Cornel 
Georgescu (Știința'), Alexandru Bota, 
Vladimir Moraru, Grigore Săruleanu, 
Ion Kende (Clubul sportiv școlar), 
Valerîu Țăranu, Adrian Nicolau (Ra
pid), în probele masculine și Anca 
Trohani, Florentina Rambosec, Zoe 
Reznicenco, Mihaela Tărnăuceanu 
(Clubul sportiv școlar), Măriuca Ro
taru (Rapid), Mihaela Zarchievioi, 
Eugenia Botezatu și Monica Mun- 
teanu (Progresul) în probele femi
nine.

Este regretabilă absența de la star
tul probelor a înotătorilor aparținînd 
cluburilor Steaua și Dinamo. Comisia 
orășenească de specialitate va trebui 
să analizeze motivele pentru care an
trenorii cluburilor mai sus-amintite 
n-au găsit de cuviință să-și înscrie

elevii la acest important concurs al 
înotătorilor bucureșteni.

Iată programul celor două zile de 
concurs: ASTĂZI (de la ora 19,30): 
100 m liber juniori cart. I, 100 m liber 
junioare cat. I, 100 m bras juniori 
cat. a Il-a, 100 m bras junioare cat. 
a Ii-a, 100 m bras juniori cat. 1, 
100 m bras junioare cat. I, 100 m 
spate juniori cart, a ll-a, 100 m spate 
junioare cart, a H-a, 100 m spate 
juniori cart. I, 100 m spate junioare 
cat. I, 4x100 m mixt juniori cat. a 
Il-a, 4x100 m mixt junioare cat. a 
Il-a. MÎINE (de la ora 10): 400 m 
liber juniori cart. I, 400 m liber ju

cat I, 100 m fluture juniori 
Il-a, ..................................
Il-a,
100 m fluture juniori cart. I, 
liber....................................“

ni oare
a 
a

ni

cat.
cat.
cat.
100
liber junioare cat. a ll-a, 200 m bras 
juniori cat. I, 200 m bras junioare 
cat. I, 4x(00 m liber juniori cat. I. 
4x100 m liber junioare cat. I. Sărituri 
de Ia trambulină pentru juniori.

100 m fluture junioare
100 m fluture junioare

juniori caii, a 11-a, 100 m

7000 de excursioniști la Giurgiu
In ultima vreme, asociațiile spor

tive în colaborare cu comitetele sin
dicale din întreprinderile și institu
țiile orașului Giurgiu au desfășurat 
o bogată activitate turistică.

Astfel, peste 7000 de giurgiu veni au 
luat parte la excursii pe 
hovei, Ia Sinaia, Predeal 
la Cheile Bicazului, au 
orașului București sau au 
regiuni ale țării.

De asemenea, aproape 200 de oa
meni ai muncii au fost în excursie, 
prin filiala O.N.T. „Carpați" din Giur
giu într-o serie de țări ca Uniunea 
Sovietică. R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, R. P. Unga
ră și altele. Tot prin O.N.T. „Car
pați" peste 600 de oameni ai muncii 
și-au petrecut concediile de odihnă 
in frumoasele 
țara noastră.

In această 
fructuoasă au 
tive Victoria,
ța; cît și cele din școlile medii și 
profesionale din orașul Giurgiu.

Valea Pră
și Bușteni; 
făcut turul 
vizitat alte

stațiuni climaterice din

activitate, o muncă 
depus asociațiile spor- 
Cetatea, Unirea, Voin-

TRAIAN BARBALATA
corespondent

Activitatea
Știința Timișoara a încheiat cu o victorie 

prima parte a campionatului: 3-1 
București

portat mai slab decît în ultimele 
partide. Cu această victorie, Știința 
Timișoara ocupă locul III în clasa
mentul seriei a Il-a, la egalitate de 
puncte cu Progresul care — avînd un 
setaveraj mai bun — se află pe lo
cul II.

De remarcat că arbitrul principal 
nu s-a prezentat la joc, meciul fiind 
condus de un timișorean.

S-au încheiat întrecerile turului cam
pionatului orășenesc de baschet pentru 
echipele masculine de categoria I și a 
Il-a. lata clasamentele :

în Capitală

cu Progresul
TIMIȘOARA 22 (prin telefon). Jo

cul dintre Știința Timișoara și Pro
gresul București, disputat joi după- 
amiaza în localitate, s-a încheiat cu 
victoria meritată a echipei studen
țești, oare a învins cu 3—1 (15—11, 
13-15, 15-11, 15-12). Meciul a fost 
dinamic și spectaculos, mareînd o 
puternică revenire în formă a Știin-: 
ței. în schimb, Progresul s-a «rni-

CATEGORIA I

1. Steaua
2. M.T.Tc.
3. S.S.E. 2
4. Bere Rahova
5. Semănătoarea
6. Recolta
7. Voința
8. I.P.R.O.M.E.T.
9. C.P. București

10. Academia H.P.R.

9 0 736:456
8 1 504:410
5 4 510:488
5 4 405:417
4 5 404:454
4 5 407:427
3 6 420:486
3 6 455:507

14
14
13
12
12
12

CATEGORIA A II-A

1. Olimpia 981 548:353 11
2. Dinamo 981 530:384 11
3. Construcția 9 8 1 413:350 11
4. Sănătatea 954 330:347 14
5. Constructorul 954 484:437 14
6. Academia Militară 9 4 5 453:492 13
7. I.S.C.H. 936 325:342 12
8. S.S.E. 2 927 383:401 1J
9. Proiect București 927 269:443 1J

_ ______ rezultate: Petrol
- Sănătatea 71-59 (33-28); Rapid - 
57-45 (30-20); Academia Militară- 
92-70 (50-38); S.P.C.-Precizia 6«-3"

• In ultima etapă desfășurată în cam* 
pionatui masculin de calificare 8-au în* 
r«gistrat următoarele 
Chimie
Știința 
Voința 
(34-16).



Cuvîntul medicului
In prezent, cele mai multe secții de fotbal cu echipe fruntașe, partici

pante la campionatul republican, aii la dispoziție un medic care ajută la 
rezolvarea diferitelor probleme specifice, legate în special de activitatea de 
instruire. In numeroase cazuri, medicul face parte chiar din biroul secției
de fotbal și este bine așa, pentru 

mai fructuoasă.

Se știe că în cadrul biroului unei 
secții de fotbal se discută toate proble
mele legate de activitatea fotbalistică 
din asociație sau club. Sînt însă, o se
rie de probleme pe care numai o per
soană calificată, cu cunoștințe ’de spe
cialitate le poate aborda și rezolva 
sau poate contribui la soluționarea 
lor, pe baze științifice. Este cazul me
dicului. Acesta are un rol deosebit de 
important, mai ales în sprijinirea e- 
iectivă a muncii de pregătire, contri
buind în mod eficient la buna desfă
șurare a activității echipei de fot- 
aal, la ridicarea măiestriei sportive a 
fotbaliștilor, prin datele științifice pe 
care le furnizează antrenorului în ve- 
lerea 'Icătuirii programului de pre
gătire.

De aceea, avînd în vedere aportul 
nedicului în biroul de secție și în ac
tivitatea fotbalistică propriu-zisă, con
sider că prezența Iui în cadrul birou
lui este absolut necesară.

Care sînt problemele de discutat și 
ezolvat de biroul de secție cu aju- 
orul medicului ?

T. PROBLEME PROFILACTI
CE. — In urma controalelor făcute, 
nedicul poate sesiza biroul asupra 
ipsurilor constatate în ceea ce pri
cește starea terenului de joc, a echi
pamentului, a instalațiilor igienico- 
anitare și a truselor medico-sanitare 
■xistente. De asemenea, medicul îm- 
ireună cu antrenorul va propune și 
msține modul de deplasare al echi
pei, ținîndu-se cont de crearea celor 
nai bune condiții de acomodare, ca- 
are, precum și de combaterea oboselii.

2. PROBLEME CURATIVE. — Me- 
licul ține la curent pe membrii bi- 
ouluî asupra stării de sănătate a spur

PRONOSPORT
Pentru o bună documentare a par- 

icipanților la concursul Pronosport 
in 24 decembrie alt, dăm mai jos 
ltimele 3 rezultate înregistrate de cele 
4 de echipe din campionatul italian 
uprinse în programul concursului :

I. ATALANTA: 0—0 Roma (a), 
—1 Padova (d), 2—2 Milan (d).

INTERNAZIONALE : 1—1 Catania 
a), 6—4 Bologna (a), 1—1 Venezia 
d).
II. FIORENTINA: 2—0 Lecco (a), 

—0 Torino (a), 2—1 Padova (d).
VENEZIA: 0—0 Padova (a), 1—1 

iatania (d), 1—I Intemazionale (a).
III. MANTOVA: 1—2 Spal (d), 

—2 Milan (a), 2—0 Palermo (a).
JUVENTUS:. 1—2 Udinese (d), 

—0 Lanerossi (a), 3—2 Sampdoria

IV. MILAN : 1—1 Torino (d), 2—1 
iantova (d), 2—2 Atalanta (a).
LANEROSSI i 0—1 Palermo (d), 

—2 Juventus (d), 2—2 Udinese (a).
V. PADOVA: 0—0 Venezia (d), 

—1 Atalanta (a), 1—2 Fiorentina 
O-
LECCO: 0—2 Fiorentina (d), 1—1 
ampdoria (a), 0—1 Catania (d).
VI. PALERMO: 1—0 Lanerossi (a), 
—0 Udinese (d), 0—2 Mantova (d).
BOLOGNA: 2—0 Sampdoria (d), 
-6 Intemazionale (d), 3—1 Roma 
')•
VII. ROMA: 0—0 Atalanta (d),
-1 Spal (a), 1—3 Bologna (d).
UDINESE : 2—1 Juventus (a), 0—1

3 Ier mo (a), 2—2 Lanerossi (d).
VIII. SPAL : 2—1 Mantova (a), 
-4 Roma (d), 0—1 Torino (d).
CATANIA : 1—1 Intemazionale (d), 
-1 Venezia (a), 1—0 Lecco (a).
IX. TORINO : 1—1 Milan (a), 0—2 
orentina (d), 1—0 Spal (a).
SAMPDORIA: 0—2 Bologna (a), 
-1 Lecco (d), 2—3 Juventus (a).
X. NAPOLI: 1—3 Genoa (d), 1—2 
îggiana (d), 3—1 Catanzaro (a).
ALESSANDRIA: 0—2 Catanzaro
), 3—2 Messina (a), 0—2 Verona 
)•
XI. GENOA: 0—2 Brescia (d), 1—0 
ato (d), 2—0 Novara (a).

că activitatea medicului poate fi mult

I 
tivilor și a gradului de antrenament, 
propunînd și măsurile necesare care 
trebuie luate de urgență pentru vin
decarea cît mai grabnică a celor bol
navi sau accidentați. Cu ajutorul sec
ției se poate obține sprijin în ceea ce 
privește alimentația dietetică, precum 
și tratamentul medicamentos necesar. 

Tot în cadrul secției se pot discuta 
Croblemele odihnei totale, ca și pro- 

lema tratamentului balneo-climatic 
necesare sportivilor bolnavi sau trau
matizați.

3. PROBLEME EDUCATIVE. Sec
ției îi revine sarcina educației sporti
vilor. Pe lîngă educația politico-ideo- 
logică, o mare importanță are și edu
cația medico-sportivă. Medicul, cu 
sprijinul secției și în colaborare cu 
antrenorii, poate programa o serie de 
conferințe, referate sau lecții cu su
biecte medico-sportive, care vor ajuta 
la înțelegerea a o serie de probleme 
și, totodată, la înlăturarea unor prac
tici care încă mai dăinuie în instrui
rea sportivilor noștri și care nu sînt 
fondate pe date științifice.

4. PROBLEME ORGANIZATORICE. 
Medicul trebuie să participe activ la 
alcătuirea programului anual al sec
ției, cît și al programului de perspec
tivă. Este foarte importantă această 
colaborare pentru a nu se strecura 
lipsuri în ceea ce privește defalcarea 
perioadelor de antrenament, a locului 
de pregătire, a perioadelor și a loca
lităților pentru odihnă și tratament.

In problema juniorilor și copiilor, 
medicul poate informa secția despre 
starea de sănătate a acestor tineri, 
despre deficiențele fizice constatate, 
despre mijloacele cele mai modeme 
de educație și instruire și despre mă-

COSENZA: 3—0 Como (a). 0—0
S. Monza (d), 0—2 Parma (d).

XII. VERONA: 1—2 Novara (a), 
1—0 Pro Patria (a), 2—0 Alessan
dria (a).

LUCCHESE: 3—0 Reggiana Ța), 
0—3 Novara (d), 0—2 Prato (d).

PREMIILE CONCURSULUI 
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Premiile obișnuite (la rezultatele 
de pe teren)

Categoria I. 2 variante a cîte 38.057 
lei.

Categoria Il-a, 30 variante a cîte 
3.044 lei.

Categoria IlI-a, 288 variante a cîte 
475 lei.

Cele 2 premii de 38.057 lei au fost 
obținute de un participant din Bacău 
și altul din regiunea Ploiești.

Premiile la pronosticurile extrase 
din urnă

Categoria Il-a, 6,3 variante a cîte 
2741 lei.

Categoria IlI-a, 131,3 variante a cîte 
197 lei.

Categoria IV-a, 845,2 variante a cîte 
40 lei.

Report pentru categoria I (la pre
miile pentru pronosticurile din urnă) i 
14.688 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport 

AVANTAJE PENTRU

PRONOSPORT
OP R E M11 PENTRU PEZUL TATELE

MECIURILOR (12,11 și IO REZULTATE}

OP R E M11 PRIN EXTRAGERE DIN URNĂ
(12, 11,10 și Q REZULTATE}

O P __

șurile ce trebuie luate pentru comba
terea acestor deficiențe și pentru adap
tarea organismului copiilor la efort.

Tot pe linie organizatorică, secția 
împreună cu medicul și antrenorul 
trebuie să urmărească întocmirea jur
nalului de autocontrol precum și ține
rea lui la zi.

5. PROBLEMA ALIMENTAȚIEI. — 
Este foarte important ca fotbaliștii su
puși la antrenamente maximale să fie 
educați și, în același timp, învățați să 
se alimenteze corespunzător. Aceasta 
atît pentru refacerea organismului, cît 
și pentru creșterea lui, atunci cînd este 
supus la eforturi mari. Secția împreu
nă cu antrenorii trebuie să țină cont 
de indicațiile medicale în problema 
alimentației (alimentație individuali
zată, cură de îngrășare, de slăbire), 
alimentație în funcție de anotimp etc.

6. PROBLEMA VIEȚII SPORTI
VE. — In cadrul secției medicul poate 
semnata, în urma examinărilor efec
tuate și a constatărilor făcute, o se
rie de abateri de la viața sportivă la 
unii fotbaliști. Aceste abateri pot fit 
consumul de alcool sau tutun, odihna 
insuficientă, nerespectarea altor reguli 
ale unei vieți ordonate.

Arătînd în mod critic motivele scă
derii randamentului sportivilor, secția 
și antrenorii pot lua măsurile nece
sare pentru alcătuirea echipei, pedep
sirea celor vinovați și instaurarea dis
ciplinei în sînul secției, precum și re
aducerea sportivilor la forma dorită.

Medicul trebuie să susțină, obiectiv, 
în fața secției, pe baza datelor culese 
prin examenele periodice efectuate, pe 
sportivii cei mai în formă conform indi
cilor obținuți. Astfel, el își face datoria 
față de secție și de conștiința sa de 
cercetător științific.

Antrenorii și secția, sesizați asupra 
gradului de pregătire a sportivilor, 
trebuie să urmeze sfatul medicului, 
căci experiența ne-a dovedit că acolo 
unde există bază științifică nu poate să 
existe greșeală.

Am ridicat aceste probleme pentru 
că mai există lipsuri, iar cuvîntul me
dicului nu este ascultat peste tot

Din colaborarea medic-antrenor-sec- 
ție nu poate să nu rezulte o muncă 
de calitate, iar performanțele sportive 
nu vor întîrzia să apară.

Dr. STELIAN CHERCIU

De peste hotare
• PESTE cîteva zale va pleca in 

turneu în America de Sud echipa 
maghiară de fotbal Dozsa Ujpest In 
primul joc fotbaliștii maghiari vor 
evolua la 1 ianuarie la Costa Rica. 
După acest meci echipa maghiară va 
susține patru întîlniri în Mexic.

• ÎN TURNEUL internațional de 
fotbal de la Buenos Aires echipa iu
goslavă Steaua Roșie Belgrad a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) pe Ri
ver Plata. Unicul punct a fost mar
cat în minutul 41 de mijlocașul Ma- 
ravic. în jocul următor, Steaua Ro
șie va întîlni pe Boca Juniors.

• DUMINICĂ pe stadionul „Hey- 
sel" din Bruxelles va avea loc în- 
tîlnirea internațională amicală de fot
bal dintre echipele selecționate ale 
Belgiei și R. P. Bulgaria. Din echipa 
belgiană vor face parte, printre al
ții, Raski, Storme și Stockman, care 
au jucat în meciul contra Franței 
cîștigat de belgieni cu 3—0.

• CONTINUINDU-ȘI turneul în 
America de Sud, echipa maghiară de 
fotbal Ferencvaros Budapesta a ju
cat la Montevideo cu echipa Penard. 
Fotbaliștii uruguaieni au terminat în
vingători cu scorul de 1—0 (1—0).

I

Fruntași în muncă și în sport

Harmcul colectiv de muncă al uzi
nelor de rulmenți din Brașov a obți
nut succese deosebit de importante. 
Numărul mare de muncitori fruntași 
constituie pentru uzina Rulmentul 
chezășia succeselor realizate. Printre 
acești fruntași in producție sînt și 
numeroși sportivi. In rindul acestora 
se numără luptători, fotbaliști, bo
xeri, handbaliste. Azi vă vom prezen
ta doar dai dintre ei.

Unul dintre aceștia este Nicolae 
Kerestes, utemist, frezor la sculărie, 
element destoinic in producție și in 
sport. Deși junior, el a fost promo
vat in prima echipă de fotbal a aso
ciației Rulmentul, contribuind la suc
cesul obținut de echipa sa, care se 
găsește pe primul loc in clasamentul 
seriei I din campionatul regional.

De prin cluburi...
PRIMUL MECI

IN TURNEUL BALCANIC 1961—62
A doua ediție a turneului balcanic 

intercluburi va începe duminica a- 
ceasta printr-un meci (Dinamo Ti
rana — Dinamo București, arbitru t 
At. Dinev — R. P. Bulgaria), care 
va prilejui debutul celei de a doua 
reprezentante a fotbalului nostru.

In vederea acestei partide, echipa 
dinamoviștilor bucureșteni a părăsit 
ieri țara. Antrenorul echipei, O. Teaș- 
că, ne-a informat că va folosi urmă
toarea formație: Datcu — Popa, Nun- 
weiller III, Panait — Ștefan, V. A- 
lexandru — Pircălab, Varga, Ene II, 
Țîrcovnicu, Vasile Anghel.

Ca rezerve au făcut deplasarea : 
Uțu, llvan, Nunweiller IV, Constan- 
tinescu, Eftimie și David.

După această kitîlnire cu caracter 
oficial, Dinamo va avea posibilitatea 
să-și continue pregătirile în timpul 
iernii, în cadrul unui turneu de pa
tru meciuri în iosula Cipru, începînd 
cu data de 3 ianuarie.

STFAI1A"
A jucat” LA DOUA PORȚI

Fotbaliștii echipei Steaua își con
tinuă pregătirile ca In plin sezon. A- 
propiatul turneu, pe care urmează să-l 
întreprindă, îi face să se mențină în- 
tr-o activitate regulată.

Astfel, joi după-amiază ei au sus
ținut un meci de antrenament la baza 
sportivă de la Ghencea. Prima gar
nitură s-a pregătit la două porți in 
compania echipei de tineret Meciul 
a avut un caracter de „joc-școală“, 
în cursul căruia s-a urmărit pregăti
rea fizică și elasticitatea jocului. Te
renul acoperit cu zăpadă n-a consti
tuit o piedică prea mare pentru fotba
liști, care au dovedit o bună dispo
ziție de joc. în cele aproape 90 de 
minute, echipele au marcat cîte două 
goluri: prima prin Constantin (unul 
din 11 m), cea de tineret prin Avra- 
mescu și Stănoaia. Au fost folosite 
următoarele formații:

STEAUA I : Voinescu (Eremia) — 
Zavoda II (Dumbravă), Crișan, Ivă- 
nescu (Staicu) ■— Jenei, Crăciun — 
Tătaru, Constantin, Raksi, Tomeș, 
Creiniceanu.

STEAUA TINERET: Eremia (Voi
nescu) — Georgescu. Cojocaru, Măn- 
doiu — Cicu, Donciu — Stănoaia, 
Voinea, Avramescu (Cacoveanu), 
Varga, Matușinka.

NOUTĂȚI DE LA PROGRESUL
întîlnire cu Gică Niculae, antreno

rul echipei Progresul. Subiectul dis
cuției, firește, a fo6t ce face echipa 
în perioada actuală :

— Urmăm indicațiile federației pri
vind perioada de tranziție — ne-a 
spus Gică Niculae. Facem două an
trenamente pe săptămînă, după un 
program care prevede pregătire in 
sală (in fiecare vineri) și la bazin

Cel de-al doilea este Constantin Bu- 
năziua, — pe care vi-l prezentăm in 
fotografia alăturată — rectificator la 
atelierul de experimentare, fruntaș 
in producție, utemist, elev la școala 
medie serală in clasa a IX-a. împle
tind munca profesională și școlară cu 
activitatea sportivă, el a reușit să se 
evidențieze in echipa de juniori a 
asociației, fapt pentru care a fost 
promovat in prima garnitură de 
fotbal.

Educați de organizația U. T. M. 
din care fac parte, atît N. Kerestes 
cit și C. Bunăziua au știut să îmbi
ne in mod armonios producția, școa
la și sportul obținind rezultate fru
moase.

CAROL GRUIA, coresp. reg

(marțea). In sală jucătorii fac exer
ciții de gimnastică și practică spor
turi ajutătoare (baschet, de pildă); ia 
bazin — unde vom începe de marți 
— vor înota pe diferite distanțe și 
vor juca polo, pentru dezvoltarea tre
nului superior.

— La teren ați renunțat ?...
— Nu. Dacă timpul va permite ne 

vom pregăti și în aer liber, cu ba
lonul.

— Lotul de jucători este complet ?
— In prezent, la acest program de 

pregătire participă întregul lot de ju
cători.

— Cînd veți începe antrenamentul 
efectiv pentru retur ?

— La 8 ianuarie, după un scurt re
paus. Bineînțeles că reluarea pregă
tirilor va fi precedată de un riguros 
control medical. Apoi ne vom apuca 
serios de treabă. Trebuie să ridicăm 
potențialul de joc al echipei și în spe
cial al liniei de atac. In această pri
vință ne gîndim să dăm un rol nou 
Iui Oaidă, acela de „vîrf de atac*. 
O asemenea încercare am făcut ■» 
partida cu Știința Timișoara, din cam
pionat, și în cea amicală cu Farul (in 
repriza a doua, în ambele meciuri) și 
consider că a reușit. Oaidă are ca
lități (viteză, pătrundere și șut), care 
pot fi folosite din plin dîndu-i-se an 
astfel de rol. în orice caz, ne fră- 
mîntă problema măririi randamentu
lui înaintării și vrem să-i găsim cea 
mai bună rezolvare în perioada pregă. 
titoare.

Reoista 
SPORT

In curînd va apare nr. 24 al 
revistei ilustrate „Sport", care, la 
încheierea anului, prezintă citito
rilor o suită de materiale intere
sante și ilustrații retrospective. 
Iată doar cîteva dintre fotorepor
tajele cuprinse în acest număr 
festiv :

Un an de mari succese
La început Penciu a fost... fot

balist
Finalistele campionatului mon

dial ; U.R.S.S.
Cine merge la patinoar... ciș- 

tigă !
Ce vă doriți pentru 1962 ? (an

chetă întreprinsă printre sportivii 
noștri fruntași).

în acest număr, veți mai găsi 
de asemenea noi amănunte in le
gătură cu concursul „ECHIPA DE 
FOTBAL A ANULUI 1961", orga
nizat de revista „Sport" și de l.S. 
Loto-Pronosport, și cu premiile 
care vor fi acordate câștigătorilor 
concursului.



HOCHEfe

Primele jocuri din campionatul de juniori al Capitalei înaintea sezonului

O fa~â d:n meciul dintre echipele bucureștene de juniori I.T.B. și Steaua. Atac 
la poarta echipei Steaua.

Foto: P. Romoșan

■

Ezhipa feminină a R. P. Romine a învins puternica
reprezentativă a R. P. Polone mai clar decît arată scorul

(Urmare din pag. 1)

fobate și puțin dezorientate sub ava
lanșa paselor rapide, atacurilor „in 
trombă" și a coșurilor marcate cu du
iumul intr-un scurt interval 1 Și cită 
diferență între această perioadă și fi
nalul meciului. în care învingătoarele, 
lipsite de vlagă, cedau punctele ea 
diritr-un sac iară fund 1

In al doilea rînd, victoria doar la 
3 puncte se explică și prin defecțiu
ni'- (" 
că 
pauoti. 
acț un 
telor
pe1111

ilirt apărarea noastră. Este drept 
fiecare jucătoare a muncit sub 

slrăduindu-se să stăvilească 
extrem de rapide ale oaspe- 

(la acest capitol o mențiune 
Viorica Niculescu și Hanelore 

Kraus), dar în ansamblu ele nu au 
colab> i' - nic.ient, nu și-au susținut 
îndc.tțiu)' principalul pivot, permițînd 
astfel .Gni-iei Urbaniak — din nou 
cea tn. ■ bună jucătoare poloneză — 
să i ‘‘oneze aproape în voie, să se 

' îndr“ spre roș pe culoare libere, 
fată ieri factorii principali care au 

: înlesnit echipei poloneze să reducă 
I spre slirșliul partidei simțitor din 
1 handicap și să încheie jocul cu o m- 
' frîngere onorabilă. Acestea nu înseam
nă că reprezentativa R.P. Polone nu 

j a constituit un adversar incomod.
Formația feminină care ne-a vizitat 

1 și-a justificat în bună parte cartea de 
i._________________________________

Activitatea la zi
Zilele Irecute sala Giulești a găz-< Zilele Irecute sala Giulești a găz- 

’ iduit o interesantă reuniune de lupte 
1 clasice si libere, rezervată juniorilor și 
! tineretului. Cei 70 de participant au 
'furnizat multe întreceri dinamice și 
I spectaculoase. Trofeul pus în joc, 
i „Cupa Progresul", a revenit sportivi- 
| îor de la' Rapid, care s-a'u impus la 
' majoritatea categoriilor.

Dintre sportivii care s-au remarcat 
cu acest prilej amintim pe AV lonescu 
(Centrul de antrenament), I. Maghe- 
ru (Semănătoarea), O. Naibert, Alex. 
Radu și I. Sava (Rapid). Iată primii 
clasați in ordinea categoriilor : 49 kg :
1. C. Chișcan (Rapid), 2. C. Petre 
(Progr ). 3. 1. lonescu (Semănătoa
rea) ; 5? kg: 1. 1. Baciu (Rapid), 2. 
A. Nenctu (Centr. antr.), 3. J. Buzoia-

Jnu (Progr.): 57 kg: I. I. Radu (Ra- 
Ipid), 2 L Foamete (Centr. antr.), 3.
St. D1 ni' rii (Centr. antr ); 63 kg: 1. 

j I. Sav (Rapid), 2. N. Alanole (Me- 
, talul). 1................. .. '
kg: 1 O 

j gheru, 3. 1
78 kg- 1. M. lonescu (Centr. antr.j,
2. M. Neguț (Progr.), 3. C. Ciuperces- 
cu (Rapid); 87 kg: 1. D Trandafir 
(Rapid). 2. Gh. Jurja (Progr.), 3. D. 
Coșereanu (Metalul); grea: 1. P. Bu- 
zan (Rapid), 2. N. Glieorghe (Centr. 
antr.). Clasamentul pe echipe este ur
mătorul: 1 Rapid 42 p, 2. Centrul de 
antrenament 36 p, 3. Progresul 31 p, 
S’. Semănătoarea 19 p, 5. Metalul 11 p.

Clubul organizator a înmînat primi
lor trei clasați diplome și insigne.

După disputarea a 7 etape, în cla
samentul „Cupei orașului București" 
situația este următoarea : 1. Rapid, 2. 
I.T.B., 3. Djiamo (tineret), 4. Meta
lul, 5. Semănătoarea, 6. Progresul.

vizită. Ea a demonstrat că știe să 
joace în viteză, că folosește cu promp
titudine contraatacul, că se orientează 
bine tactic în situațiile dificile. Putem 
remarca de asemenea excepționala va
loare a pivotului principal, Janina 
Urbaniak, care a realizat 44% din 
punctele echipei sale, îndemînarea și 
inteligența in construirea fazelor a 
Alinei Szostak (o bună aruncătoare 
de la semidistanță ca de altfel și 
lrena Sokut), în fine, puterea de luptă 
a învinselor.

Succesul repurtat de reprezentativa 
țării noastre este desigur remarcabil, 
pe deplin meritat, încurajator. Să ne 
gîndim că ne aflăm de-abia la înce
putul perioadei de pregătire în vederea 
obiectivului numărul 1 al anului 1962, 
campionatele europene de la Mulhouse 
și o victorie în fața unei echipe redu
tabile, bine cotate pe plan internațio
nal, poate fi comparată cu un reușit... 
control de calitate. Deci, lotul repre
zentativ al țării întinerit nu de multă 
vreme, a trecut cu bine un prim exa
men internațional. Rămîne ca antre
norul Sigismund Ferencz să se stră
duiască a imprima acestei formații — 
care a cîștigat mult in înălțime, dar 
a pierdut în schimb în viteză — toate 
caracteristicile baschetului modern, la 
nivelul cel mai ridicat pe plan inter
național

Din nou, cei doi arbitri sovietici 
Grigori Akopov și Iuri Mouchamed- 
zianov au dat dovadă de competență 
și siguranță, oferind meciului exce
lente condiții de desfășurare. Cele 
două reprezentative au aliniat urmă
toarele formații:

R.P. ROMlNÂ: Viorica Niculescu 
12, Irina Vasilescu-Romfeld 2. Cor
nelia Glieorghe 2, Anca Racoviță 13, 
Hanelore Kraus 5, Elena Ivanovici 7, 
Ecaterina Clierciov 5, Dorina Marian 
12, Sanda Dumitrescu.

R.P. POLONĂ: Alexandra Roga 6, 
Janina Urbaniak 24, Alina Szostak 13, 
Elzbieta Wesyk 2, Tereza Ostanska 2, 
lrena Sokut 6, Barbara Bogdanowicz, 
lrena Gorka 2, Alicja Jacubowska, 
Barbara Nartowska.

Mult așteptatul campionat de ju
niori al Capitalei a început săptă- 
mîna aceasta sub auspicii din cele 
mai promițătoare. Un număr de șase 
echipe (Steaua, I.T.B., Voința, Flacăra 
roșie, Dinamo și Școala sportivă de 
elevi nr. 2) cuprinzînd aproape 100 
de jucători participă la o întrecere 
care pasionează pe amatorii hocheiu
lui pe gheață și asigură tinerilor ju
cători bucureștenl o activitate con
tinuă. susținută.

Pină acum, cele mai bune rezultate 
le-a obținut echipa I.T.B., dețină
toarea titlului de campioană republi
cană pe anul trecut. Jucătorii acestei 
formații au repurtat două 
scor : 7—0 cu Voința și 4—0 
Meciul cu Steaua, socotit 
cuvînt un adevărat derbi 
tiției, a fost intr-adevăr 
bună partidă de pină acum. Păcat 
însă câ învingătorii, 
primul 
și un 
lor. Să 
echipa 
tori de perspectivă 
numai victoria ci și... aprecieri mai 
bune din partea spectatorilor. Bine 
se prezintă și formația Steaua în 
rîndurile căreia evoluează de aseme
nea mulți jucători talentați. Juniorii 
formației militare au repurtat, de alt
fel, în jocul inaugural al întrecerii, 
o victorie la scor (17—1) în fața Flă
cării roșii. Un bun debut a fost și 
cel al echipei Școlii sportive de elevi 
cane s-a impus în fața juniorilor di- 
namoviști : 5—1.

Astă seară, pe patinoarul „23 Au
gust11, întrecerea continuă cu parti
dele Voința—Dinamo (ora 19,30) și 
I.T.B. - Ș.S.E. II (ora 21,30).

r

i

victorii Ia 
cu Steaua.
pe drept 

al compe- 
cea mai

preocupați în 
rind de rezultat, n-au prestat 
joc pe măsura posibilităților 
sperăm că în viitoarele etape, 
I.T.B. — care cuprinde jucă- 

va obține nu

De la I. E. B. S.
Se aduce la cunoștința că în 

timpul vacanței școlare. Patinoarul 
Artificial din Parcul 23 August, vi 
fi deschis pentru public, în afară 
de programul normal și în următoa
rele zile :

— marți 26 și miercuri 27 dec. 
a.c. între orele 10—13

— luni 1 ian. 1962 între orele 
10—13 și 15—17.

AZI Șl MÎINf PE TERENURI 
Șl ÎN SĂU
SlMBATA

— Sala de jocuri sportive
Maior Ene), ora

I Albu (Centr. antr.); 70 
Nuibert (Rapid), 2. I. Ma- 

Tuinea (Centr. antr.);

Patinoarul

15: con- 
juniorilor

artificial

SCRIMA
I.C.F. (str. 
cursul republican rezervat 
— floretă băieți și sabie.

PATINAJ
„23 August", ora 15 : concurs de pa
tinaj artistic pentru obținerea clasi
ficării.

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, ora 
19,30 : „Cupa 30 Decembrie**.

DUMINICA
NATAȚIE — Bazinul Floreasca, ora 

10 : „Cupa 30 Decembrie".
PATINAJ — Patinoarul artificial 

„23 August", ora 8 : concurs de pa
tinaj artistic pentru obținerea clasi
ficării.

GIMNASTICA - Sala M.l.C. (str. 
Haga), ora 10 : concurs rezervat clu
burilor sportive școlare.

SCRIMA - Sala de jocuri sportive 
I.C.F., ora 8,30 : concursul republican 
rezervat juniorilor — floretă fete și 
spadă.

Despre arbitri și regulament
Pentru un neinițiat, organizarea 

unui concurs de schi pare foarte sim
plă. Plecarea, sosirea, cîteva porți și 
fanioane pe traseu, și... gata. Și totuși, 
cită muncă, cită migală, cită atenție 
trebuie acordată fiecărui amănunt, 
fără importanță în aparență, dar cu 
urmări neplăcute cînd e neglijat. Să 
ne amintim, de pildă, desfășurarea 
cursei de slalom uriaș din cadrul 
„Cupei Poiana Brașov", desfășurată 
în sezonul trecut. Marcarea a fost 
făcută doar prin fanioane, fără a se 
folosi vopseaua pe zăpadă, la baza 
betelor. După primul deschizător, unul 
din fanioane a căzut și a fost repus 
cu 2—3 metri mai sus decît locul 
inițial, modificindu-se radical așezarea 
porții și deci traseul concurenților. 
Ca urmare, aflați în plină viteză și 
urmind traseul știut la recunoaștere, 
mulți concurenți au scăpat poarta sau 
au căzut. Și astfel, o neglijență mică 
a influențat desfășurarea și rezultatele 
cursei respective.

lată de ce, comisiile regionale și 
raionale și în deosebi colegiile de 
arbitri au datoria de a privi cu toată 
atenția dificilele sarcini ce le revin 
în sezonul anului 1962. Concursurile 
de schi, de care ne mai desparte doar 
o săptămînă, trebuie pregătite cu 
multă seriozitate sub toate aspectele, 
ținîndu-se seama de prevederile regu
lamentului internațional. Cu atit mai 
mult cu cit acesta a suferit o serie de 
modificări și precizări adoptate la al 
XXllI-lea Congres al Federației In
ternaționale de Schi (F.l.S.) ținui 
între 28 mai — 8 iunie a.c. la Atadrid. 
Să reamintim însă aceste modificări, 
chiar dacă unele din ele se referă 
numai la marile concursuri interna
ționale, la campionatele mondiale și 
la Jocurile Olimpice.

La slalom special, inversarea or- 
dinei plecării in cadrul fiecărei grupe 
(după prima manșă) a devenit obli
gatorie ; plecarea în toate probele al
pine se poate da fie din minut în 
minut, fie din două in două minute; 
antrenamentul fără oprire (non-stop) 
la proba de coborire este obligatoriii. 
La campionatele mondiale se va des
fășura o cursă de calificare la slalom 
special, urmind ca primii 40 de con
curenți să participe 
priu-zis. S-a hotărît, 
delegații tehnici la 
ternaționale să aibă 
mita viteza în cursele de coborire prin

la concursul pro- 
de asemenea, ca 
concursurile in- 
dreptul de a li-

amenajarea de porți în funcție de sta
rea zăpezii.

La probele de fond s-a admis par
ticiparea la concursuri internaționale 
a tinerilor de la 18 ani, în probe pină 
la 18 km, și a tinerilor de la 20 de 
ani in cursele mai lungi de 18 km. 
Proba de 3x10 km a devenit probă 
oficială, dar la campionatele mondiale 
și la Jocurile Olimpice se va desfășura 
doar ștafeta de 4x10 km. La C.M., la 
J. O., ca și la alte mari concursuri 
internaționale, organizatorii vor tre
bui să asigure cronometraj electric 
și la probele de fond.

Desigur, una dirr cele mai impor
tante hotărîri este aceea luată in pri
vința săriturilor de la trambulină pen
tru care, din anul 1962, vor fi de
cernate două titluri la campionatele 
mondiale: unul pentru sărituri exe
cutate pe trambulină cu punctul critic 
la 70 m, al doilea pentru sărituri exe
cutate la trambulină, avînd punctul 
critic la 90 m. S-a mai stabil ca 
săritorii să execute cite trei mfi, 
cele mai bune două fiind punctate. 
Săriturile pentru combinată nordică 
vor fi efectuate pe trambuline avind 
punctul critic între 55—70 m, iar la 
CM. și J.O. punctul critic va fi la 
70 m.

Desigur, studierea acestor modifi
cări, ca de altfel a întregului regula
ment al desfășurării concursurilor de 
schi, este o îndatorire permanentă a 
colegiilor regionale și raionale de ar
bitri. Studierea regulilor comune pen
tru toate concursurile de schi, a re
gulilor pentru probele de fond și șta
fete, regulilor pentru sărituri și com
binată nordică, a regulilor comune și 
speciale pentru slalom, slalom uriaș 
și coborire, a instrucțiunilor pentru 
arbitrii judecători de sărituri, pentru 
marcatorii probelor alpine, pentru fo
losirea tabelelor de punctaj și a in
strucțiunilor privind materialele nece
sare organizării întrecerilor, trebuie 
să ducă la o aprofundare a cunoștin
țelor.

Arbitrii 
. întregi pe 
nit aspre 
să dea și 
putere de 
gație, de 
meniul acestui sport. Ei nu trebuie, să 
uite că pot aduce o importantă con
tribuție la succesul unui concurs.

de schi, care înfruntă zile 
pîrtii gerul și viscolul ier- 
din virf de munte, trebuie 
pe mai departe dovadă de 
muncă, de spirit de abne- 
cunoștințe profunde în do-

D. STANCULESCU

Astăzi, un meci derbi In „Cupa de iarnă11:
Dinamo-Știința

„Cupa de iarnă“, competiție care a 
stîrnit un mare interes în rîndurile 
amatorilor de handbal din Capitală, 
programează astăzi după-amiază și 
mîine dimineață în sala Dinamo o 
nouă serie de partide, dintre care 
multe promit spectacole atractive, di
namice. In această direcție vom sub
linia, în primul rînd, că în programul 
acestei etape a „Cupei de iarnă'* fi
gurează partida dintre echipele mas
culine Dinamo și Știința, un adevă
rat derbi al competiției. Ambele for
mații au manifestat la primele jocuri 
o formă bună, anunțîndu-se < 
principalele pretendente la primul 
Este deci firesc ca întîlnirea lor 
fie așteptată cu mult interes.

Etapa de azi și de duminică 
„Cupei de iarnă" mai programează 
alte jocuri interesante: Rapid—Steaua 
(m) și I.T.B. — Progresul (I). 
de altfel, programul complet al 
rilor din cadrul etapei a Il-a a 
pei de iarnă", din sala Dinamo: 
BATA ora 16,30: Dinamo

drept 
I loc.

să

a
Și

Iată, 
jocu- 
„Cu- 

SiM-
Steaua

i

O fază din meciul echipelor feminine Rapid—I.T.B,

(juniori); ora 17,30: C. Sp. Școlar — 
Metalul 23 August; ora 18,40: Dinamo 
— Știința; ora 19,50: Rapid —Steaua; 
DUMINICĂ: ora 9,00: Rapid — Ves
titorul; ora 9,50: Știința — Confecția; 
ora 10,40: I.T.B. — Progresul; ora 
11,30: I.T.B. — Flacăra roșie.

Radioamatorii romîni au ocupat locul li
la concursul international de unde scurte
(Urmare din pag. 1)

giuni ale Uniunii Sovietice. 1’e locurile 
următoare s-au clasat stațiile radioama
torilor Ion lacoh (Iași), YO8CF — 
5828 p, Picior Demianovschi (Brașov) 
YO6AW — 5226 p. Ștefan Utrzu (Timi
șoara) YO2BA 
zian (Craiova)

La categoria 
mul loc a fost 
tică UAIDZ—14850 p. Dintre 
colective ale radioamatorilor romîni, cele

— 3059 p și Victor Va-
YO7DO — 3952 p.
stațiilor colective, 

cîștigat de stația sovie- 
stațiile

pri

mai multe puncte le-au obfinut stafiile 
YO.3KPA operator principal Dumitru 
Dragnea — 6512 p. din 148 legături 
valabile, stația Y02KAB — Radioclu- 
bul Central Banat și YO3KAA — Ra
dinei ubul Central al R.P.R.

Locul II cucerit de radioamatorii din 
R. P. Romînă Ia acest concurs interna
țional reprezintă un succes de prestigiu 
al sportivilor romîni. Ei au reușit să se 
claseze la o diferență mică de radio
amatorii sovietici și au întrecut sportivi
din multe țări în care radioamatorismul I iești) 2. 
are o veche tradiție. iești) 3.

Concurs triunghiular la Ploiești
Recent, în sala C.S O. Ploiești, s-a 

organizat un concurs de gimnastică, 
la care au participat echipele femi
nine Luceafărul Brașov, C.S.O. Plo
iești și Școala sportivă de elevi Plo
iești. întrecerea a fost ciștigată de 
formația Luceafărul Brașov care a 
acumulat 340,35 p. Ea a fost urmată 
de C.S.O. Ploiești, cu 340,15 p. și de 
Ș.S.E. Ploiești cu 305,35 p.

Rezultatele la individual compus : 
cat- a Il-a sen.: 1. Doina Botez (Lu
ceafărul Brașov) 71,80 p. 2. Olga Io- 
nescu (C.S.O. Ploiești) 70,15 p. 3. Cleo
patra Delotto
68,30 p.; cat. 1 jun.: 1. Elena Bulău 
(C.S.O. 
(C.S.O. 
(C.S.O. 
Florica

(Luceafărul Brașov)

2. Doina Enescu 
Gabriela Sima

1.

Ploiești)
Ploiești) 3.
Ploiești): cat. a Il-a jun.: 
Constantinescu (Ș.SE. Plo-
Elena Georgescu (Ș.S.E. Plo- 
Rodica Keșe (Ș.S.E. Ploiești).



Intilnire pe zăpadă...
Primul săniuș le-a 

prilejuit acestor copii ti
mișoreni o neașteptată 
bucurie. In parcul din 
fafa clădirii Politehnicii 
au intilnit-o (ce surpri
ză !) pe multipla record
mană mondială Iolanda 
Balaș, venită într-o vizi
tă in orașul său natal. 
Cine n-o cunoaște ?...

Copiii au inconjurat-o 
pe Ioli și discuția s-a în
firipat pe loc. Peste ci- 
teva minute deveniseră... 
vechi prieteni.

Micuții au aflat că la 
virsta lor campioana o- 
limpică iubea mult să- 
niușul și jocul cu zăpa
da. Au fost chiar gata 
s-o invite in sania lor. 
„Haide Ioli, să te plim
băm..." O fetită a rugat-o 
să poposească mai des 
la Timișoara și, dacă 
nu-i este... greu, să bată 
și aici un record al lu-

ȘTIAȚI CĂ...?
...piuă in anul 1965 fo

rurile de specialitate din 
R.D.G. vor atrage în acti
vitatea sportivă extrașco- 
Iară peste două milioane 

I de elevi ?
...la Accra, capitala tl- 

nărului stat african Ghana, 
a luat ființa recent Aso
ciația Panafricana a Spor
tivilor Amatori ? La con
stituire au participat re
prezentanți ai 11 țări a- 
fricane. Rolul Asociației 
este strîngerea legăturilor 
între sportivii africani și 
organizarea periodică a 
Jocurilor Panafricane.

...Atacantul echipei ita
liene Juventus, Sivori (im
portat din Argentina), a 
fost declarat fotbalistul 
nr. 1 al Europei pe anul 
1961 la o anchetă organi
zată de publicația France 
Football? La anchetă au 
răspuns 19 ziariști sportivi 
din Europa.

Ce nu i se potrivește 
unui gentleman...

Nu există înaintaș care să nu comită vreun henf. 
Bine, bine, dar nici așa cum procedează acest fotba
list, centrul înaintaș al echipei engleze Middles
brough, care pur și simplu vrea să ducă mingea în 
palmă pînă In poartă. Bineînțeles arbitrul a fost 
atent...

mii. Prea ușor n-ar fi, 
totuși Ioli i-a promis să-i 
satisfacă dorința, care 
este de fapt și a miilor 
de iubitori ai sportului 
din orașul de pe Bega.

In toiul discuției ni
meni n-a auzit zgomotul 
aparatului de fotografiat.

Pelicula a surprins acest 
instantaneu care va fi
gura, desigur, la loc de 
cinste in albumele aces
tor copii timișoreni. Dar 
nu va lipsi firește nici 
din cel al Iolandei Ba
laș.

Foto: T. Roibu

Un polisportiv-Bucureștiul
Despre București pot spune 
Intr-un sens figurativ 
Că aduce de minune 
Cu un bun polisportiv.
Bunăoară, își formează 
Cartiere noi, mulțime. 
Ca un semn că exersează 
Săritura în lungime.
Și crescînd la repezeală 
Dintr-un cap la celălalt, 
Face, fără îndoială,
Un veridic triplu-salt.
Iar ctnd blocuri își 

clădește
Cu etaje o mulțime, 
E un semn că îndrăgește 
Săritura-n înălțime.
Intîlnești în magazine 
Stofe multe ce conving

Că acest oraș obține 
Noi victorii și pe ring.
Troleibuze și tramvaie 
Trec pe marele-i artere, 
Practicînd în lungi 

convoaie
Cursele de cai... putere
De o vreme, permanent, 
In mutări freamătă 

strada,
Cu-n modern apartament 
Foarte multi făcînd rocada.

Iar de cînd așa arată, 
In rapida lui geneză. 
El a reușit să bată 
Și recordul de viteză.

Și schimbîndu-se, firește, 
Ca un semn al buneistări
E rugbist, căci dovedește 
Măiestrie-n transformări.

V. LAPUȘ

posth mrgdzim • posta maaazi n ♦posta hrcuzin
DUMITRU RIUREA- 

NU. BRAȘOV. —1) Dacă 
în timpul unei partide, 
un jucător rămîne numai 
cu regele, iar adversarul 
său are in plus un cal și 
un nebun, acesta din urmă 
poate da mat ?' Depinde 
cine e acest... adversar. 
Ciocîltea sau Ghițescu, de 
pildă, cîștigă acest fina) 
cu... ochii închiși. Pentru 
un șahist mai puțin expe
rimentat realizarea matu
lui în asemenea condițî- 
uni este o treabă difi
cilă. In concluzie, avînd 
aceste forte la dispoziție 
— cal și nebun — un ju
cător poate da mat. Cel 
puțin... teoretic I Cu doi 
nebuni în plus, realizarea 
poziției de mat este mult 
mai simplă. 2) Rugbiul nu 
face parte dintre sportu
rile incluse în programul 
Olimpiadei de la Tokio. 
Voleiul, da.

VASILE DRAGO), MAN
GALIA. — Este adevărat: 
în returul campionatului

CD MIRCEA
Tînarul centru atacant al 

„campioanei de toamnă" a 
trecut pragul biroului nos
tru redactional cu un vraf 
de tomuri sub braț.

— De-ale ingineriei ?... 
l-am întâmpinat noi.

— De loc ! De-ale că
lătoriei: Jiri Marek: „Ța
ra de sub Ecuator", Th or 
Ileierdalil „Aku, Aku**, 
Lion Feuchtwanger, „Vul
pile în vie", și alții. Sînt 
ultimele pregătiri pentru 
turneul din Indonezia...

— Și înainte de a pleca 
în turneu ați răspuns in
vitației noastre, de a ne 
vizita...

— După cum vedeți...
— Sîntem îneîntați. Cu

noașteți obiectul invitației, 
vizitei, mai bine zis ?

— Nu !
— Să faceți... mărturi

siri.
— Cui?
— Mai întâi nouă ți a- 

poi cititorilor, suporteri
lor Petrolului și implicit 
„galeriilor" adverse...

— Atunci, să începem. 
Aștept prima întrebare.

— Nimic mai simplu : 
data și locul nașterii ?

— 7 aprilie 1937, în 
Ploiești, pe strada Primă
verii, la nr. 9.

— Care a fost primul 
dv. antrenor ?

— Vasile Avasilicliioaie. 
Era pe vremea aceea jucă
tor al primei formații a 
clubului nostru și antre
nor al copiilor.

—El v-a „descoperit" ?
— Nu. 0 să pară ciudat, 

dar cel care m-a adus pe 
terenul de fotbal a fost 
fratele meu mai mic Vir
gil, Dridea II. EI făcea 
deja parte din prima gar
nitură a piticilor noștri. 
Eu aveam pasiune pentru 
șah. Cîndva s-a scris în 
„Sportul popular" despre 
veleitățile mele de șahist. 
Am avut categoria întîi Ia 
„sportul minții", cum vă 
place dv. să scrieți. Vir
gil m-a prezentat lui Ava- 
silichioaie și cum arătam 
destul de bine (aveam 15 
ani) n-a avut nimic de o- 
biectat.

— Și după aceea...?
— Am intrat în „fabrica” 

antrenorului Traian Iones- 
cu. Vă aduceți aminte de 
celebra noastră echipă de 
juniori: Tabarcea, Dumi
trescu, Sfetcu, Florca cte...

— Ați mai jucat și In 
alte echipe înainte de a 
„ocupa" postul de centru 
atacant al Petrolului ?

— Nu.
— Dar pe alte posturi ?
— Da ! 0 singură dată, 

extremă dreaptă. In me
ciul de debut la Petrolul. 
Și în perioada studiilor 
(am absolvit Institutul de 
Petrol și Gaze din Bucu
rești) am jucat tot la Pe
trolul. In Institut an> in
trat fără examen. Pe baza 
diplomei de merit obținută 
la sfîrșitul cursurilor ur-

categoriei A la tolbat, e- 
diția 1957—1958, la Bucu
rești, Progresul a învins 
pe U.T.A. cu 7-0. M-aș 
fi mirat, de altfel, ca un 
suporter al Progresului 
— ața vă prezentați — 
să nu țină minte acest 
lucru I

MĂRGĂRIT PITURES- 
CU. TIMIȘOARA. — 
Floyd Patterson împlineș
te in ianuarie 27 de ani. 
Cînd a cucerit titlul de 
campion olimpic, în 1952 
la Helsinki, avea 17 ani 
și jumătate. El a devenit 
campion mondial de box 
profesionist la toate ca
tegoriile în 1957, învin- 
gîndu-1 prin K.O. în re
priza a V-a pe Archie 
Moore.

GH. SANDU. BRA
ȘOV. — Steagul roșu s-a 
prezentat cel mai bine în 
campionat acum doi ani, 
cînd a terminat pe locul 
al doilea, după Steaua, și 
in actuala ediție (cel pu
țin pînă acum 1). In edi
ția 1950—1961 a campio-

DRIDEA, IN AFARA TERENULUI DE JOC
mate la Școala medie teh
nică de petrol. Amintesc 
acest lucru deoarece mă 
gîndesc adeseori că la fot
bal nu ți se eliberează 
niciodată asemenea diplo
me, care să-ți ofere posi
bilitatea să treci într-o 
categorie superioară, fără 
examen. Ba, dimpotrivă, 
fiecare apariție pe teren 
constituie un examen. Dar, 
mi se pare că depășesc 
limitele întrebării, furat 
de fotbal.

— Da. exact. Așa cum 

— „După cum spuneam, Yirgil m-a adus la fotbal. De altfel și în aceas'â 
„poză* de antrenament mingea este tot la el“...

v-a furat și șahului...
— A fost un „furt" in

complet, pentru că și a- 
cum ori de cîte ori am timp 
îl provoc la cîte o partidă 
pe colegul meu de club 
Florin Gheorghiu. Asta, 

bineînțeles, cînd are și el 
timp.

— Și rezultatele ?...
— Acum, eu joc șah cum 

joacă Florin fotbal. E clar 
nu? Pot afirma, fără lip
să de modestie, că sînt cel 
mai bun șahist dintre fot
baliștii Petrolului și cel 
mai bun fotbalist dintre 
șahiștii clubului nostru... 
continuă rîzînd Mircea 
Dridea.

— Sînteți cumva supărat 
pe fotbal, pentru că v-a în
depărtat de șah ?

— Nu numai că nu sînt 
supărat dar îl și iubesc. 
Și pentru „dovezile" de iu
bire pe care i le-am dat 
m-a recompensat din plin. 
Dacă i te dăruiești fotba
lului cu adevărat îți dă 
multe satisfacții. M-a răs
plătit cu tricourile de cam
pion pe care le-am îmbră
cat, cu înaltul titlu de 
maestru al sportului, cu 
amintirile pe care le-am 
păstrat din deplasările în 
țară și în străinătate.

natului categoriei A la 
fotbal, brașovenii au a- 
vut un start slab — după 
etapa a Vl-a se aflau pe 
locul XIV. ultimul — dar 
în retur au „mers" bine, 
terminînd campionatul pe 
locul V.

ZAHARIA ȘTEFAN, 
BUCUREȘTI. — 1) In
cadrul campionatului mon
dial de fotbal din 1958, 
Franța s-a întîlnit cu 
Brazilia în semifinale. 
Brazilienii au cîștigat me
ciul cu 5-2 (2-1). 2) E- 
chipa de juniori a U R.S.S. 
participă la Turneul 
U.E.F.A. care va avea 
loc în primăvară în țara 
noastră. Nu s-a luat însă 
o hotărîre definitivă în 
legătură cu participarea 
unei echipe sovietice la 
Cupa Campionilor Euro
peni la fotbal — aceasta 
e în funcție și de datele 
la care urmează să aibă 
loc meciurile din cadrul 
acestei mari competiții — 
dar forurile sportive so-

— Cîte țări ați vizitat ?
— 17 I
— De unde aveți rele 

mai frumoase amintiri ?
— De la Moscova, Viena. 

Stockholm etc.
— Care dintre adversarii 

pe care i-ați întîlnit v-a 
plăcut mai mult ?

— Apolzan, pe care 11 
consider cel mai bun din
tre stoperii împotriva că
rora am jucat, Ciohcli 
(U.R.S.S.), Manolov (R.P 
Bulgaria), Miiller (R.D.G.), 
Nunweiller III. Motroc. cu 

care de altfel sînt bun 
prieten...

— Dar dintre centrii a- 
tacanți ?

— Ponedelnik (U.R.S.S.). 
Kvasniak (R.S. Cehoslova
că), Alexandrescu. Albert 
(R.P.U.). Mateianu. Ene 
II...

— Pentru care arbitri 
aveți simpatii deosebite ?

— Pentru trei.
— Care sînt ?

Partida... secolului XX
Care a fost cea mai lun

gă partidă de șah din 
lume? Numeroși cititori 
i-au adresat această între
bare lui Ion Poștașu. Și 
l-au pus în încurcătură ...

Cronicile amintesc de 
întîlniri din secolul trecut, 
care au durat peste 150 
de mutări. Mult mai re
cent, Botvinik a jucat 121 
de mutări și peste 15 ore 
pentru a obține remiza în 
partida a XX-a a meciului 
revanșă cu Tal, decisivă 
în desfășurarea întregii 
dispute.

Dar, toate aceste „rna- 
ratoane-șahiste" pălesc în

vteiice și-au manifestat 
intenția de a înscrie echi
pa campioană a U.R.S.S., 
Dinamo Kiev

IOAN BONDOC, TI
MIȘOARA. - 1) Ați cîș
tigat pariul pe care l-ați 
pus cu profesorul dv. de 
educație fizică: la Uni
versiada de la Sofia Ro- 
minia s-a clasat pe locul 
al doilea și nu al treilea, 
cum a susținut dînsul. 
Noroc că nu se pun... note 
și profesorilor. Altfel... 
2) înainte de a veni la 
Steaua. Voinea jucase un 
foarte scurt timp la Pe
trolul Ploiești. Aci el ve
nise de la echipa Praho
va, din categoria B. 3) 
Jucătorul de volei Stefan 
Roman este acum... an
trenor. Unde î La Rapid. 
Are 33 de ani. Ti puteți 
scrie pe adresa: Bucu
rești, Bulevardul 6 Martie 
nr. 101, raionul Lenin.

ION POSTAȘU

—- Mihai Popa, AL
Toth...

— Al treilea ?
— AI treilea este secret 

Nu-i spun numele deoarece 
în campionat mă întilnesc 
cu mulți arbitri și aș vrea 
să las fiecăruia posibili
tatea să creadă că el este 
cel preferat. De acord ?

— Aveți ceva de trans
mis prin intermediul zia
rului nostru ?

— Da. Salutări cordiale 
tuturor spectatorilor pre
zinți în tribunele stadioa

nelor pe care jucăm ,,a 
care, de ce să nro șpun 
îi mai necăjim de multe 
ori cu „calitatea” evolu
țiilor noastre. Ii rog să 
creadă că după meciurile 
slabe și noi sîntem tot atît 
de supărați ca și ei. Sper 
că în viitor „momentele" 
acestea să fie cît mai rare.

Interviu luat de
VALENTIN PAUNESCU

fața „recordurilor" de du 
rată ale partidelor prin 
corespondență. Turn.-îe 
preliminare și finala cam
pionatului mondial prin 
corespondență se întind 
de-a lungul a 2—3 ani. 
Nu vă mirați încă... Aflăm, 
recent, despre originala 
partidă prin corespondentă 
a doi scoțieni, care și-au 
propus să gîndească la 
fiecare mutare... un an I 
Ca nit cumva să facă o 
greșeală. Și. din sterii 
de... economie, și-o trail— 
mit de revelion, o dată <-'t 
tradiționala urare. Pin’, 
acum au fost efectuate dl 
de mutări. Poziția este 
încă destul de complicată. 
Partenerii apreciază că mai 
trebuie cel puțin 15 ani, 
pentru a clarifica oarecum 
lucrurile. Dacă nu cumva, 
fiecare din jucători, dr. 
Mc. Lean din Australia și 
Grant, de la Glasgow, mi
zează fiecare pe... propria-i 
longevitate.

k nahu. Pin du Pi
In prima repriză a 

meciului cu Dinamo Ga
lați, atacanții Rapidului 
s-au întrecut în... ratări.

La început, ei au ratat cu 
carul,

Că nu știa tribuna ce xâ 
creadă;

Deh, firi miloase, n-au 
vrut ca portarul

Să înghețe, arundndu-^ n 
zăpadă !

VICTOR TFOi) R



RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA RUGBIULUI ROMINESC

In numărul 619 din 27 noiembrie, 
revista franceză „RUGBY", organ ofi
cial al federației franceze de specia
litate, publică pe prima pagină un 
ampin comentariu asupra meciului 
Franța — Rominia de la Bayonne. 
Sub titlul „Unde sîntem Jean Dar- 
vey scrie următoarele!

„Decepție I Decepție 1
Ei bine nu negăm de loc : am fost 

foarte decepționați de Franța — Ro- 
mînia din 12 noiembrie, primul meci 
internațional al sezonului, semisucces 
care ii incintă pe vizitatori, semiin- 
frîngere pentru noi. Nu ne îndoiam de- 

i sigur că vom avea de lucru împotriva 
unei echipe mai animate de dorința de 
•-și confirma victoria cu II—5 asupra 
cîștigătoarei Turneului celor 5 na- 

1 țiuni. decît eram animați noi de do
rința de a căuta să ne infirmăm 
eșecul.

Ce s-a întîmplat așadar ?
Siguri de superioritatea lor tehnică, 

I încă de la început, jucătorii noștri 
; au lansat atacuri după atacuri dintre

PRESA IMDONEZIANĂ COMENTEAZĂ FAVORABIL 
EVOLUȚIA ECHIPEI PETROLUL PLOIEȘTI

In legătură cu meciul de fotbal 
dintre echipa Petrolul Ploiești și re
prezentativa Indoneziei, comentatorul 
de specialitate al agenției de presă 
P.I.A. scrie printre altele: „In ciuda 
terenului desfundat de ploaia abun
dentă, echipa romînă Petrolul, ser- 
bind prima sa apariție pe pămintul 
indonezian, de fapt prima apariție a 
vreunei echipe romine in Indonezia, 
a depășit și dominat echipa indone
ziana, obținind o binemeritată victo
rie". După ce caracterizează jocul ca 
fiind de valoare ridicată, comentato
rul continuă: „Pasele admirabile, 
stăpinirea excelentă a balonului, și o 
tehnică matură au fost principalele 
trăsături ale jocului rominilor".

Ziarul indonezian „OBSERVER" 
scrie: „Echipa Petrolul, cu o tehnică 
superbă a balonului, a învins, pe un 
teren desfundat și alunecos, selecțio
nata Indoneziei cu scorul de 4—3. 
Spectatorii au fost martorii. unui joc

Campionatul mondial și european de hochei pe gheată

Comitetul de organizare a stabilit
cele 3 grupe

NEW YORK (Agerpres). — Comi- 
I tetul de organizare a campionatului 

mondial și european de hochei pe 
gheață, programat să se desfășoare 
intre 8 și 18 martie 1962 la Colorado 
Springs (S.U.A.), a stabilit ca și la 
această ediție competiția să se dispute 
in 3 grupe.

In grupa A vor lupta pentru titlul 
de campioană mondială și europeană 

i 8 echipe: Canada, U.R.S.S.. S.U.A., 
R.S. Cehoslovacă, Suedia, R.D. Ger
mană. Finlanda. Norvegia, sau R.F. 
Germană care vor trebui să susțină un 

I meci preliminar. In grupa B au fostea- 
[ lificate direct echipele Angliei, Elve
ției și Austriei.

Franța, Olanda, R.P. Romînă și Da
nemarca vor disputa meciuri de baraj 
pentru calificare. Echipa R.P. Romine, 
ciștigătoarea grupei C la ultima ediție 
■ campionatului mondial disputat in 
Elveția, va intilni echipa Danemarcei. 
In caz de infrîngere echipa romină 
via evolua in seria C, alături de for
mațiile Japoniei, Australiei, Franței 
■au Olandei.

j TREI NOI RECORDURI MONDIALE 
STABILITE DE PARA$UT!$TII 

SOVIETICI
Parașutiștii sportivi sovietici au 

stabilit trei noi recorduri mondiale 
în proba de săritură la punct fix. 
Un grup de 9 parașutiști, lansîndu-se 
de la o inălțime de 600 m, a ateri
zat la o distanță medie de 5,32 m 
față de centrul cercului. Această per
formanță îmbunătățește cu 5,70 m 
actualul record oficial deținut tot de 
parașutiștii djn U.R.S.S. Al doilea 
record a fost stabilit de un grup de 
8 parașutiști. Aceștia, sărind de la 
o altitudine de 1000 m, au realizat o 
medie de 7,39 m. Parașutista Svetlana 
Vlasova a obținut și ea un valoros 
record. Lansîndu-se de la 2000 m, 
Vlasova a aterizat la 3,97 m de cen
trul cercului. (Agerpres) 

care două sau trei au eșuat din cauza 
neabilității datorită stării desfundate 
a terenului, ploii, mingii alunecoase 
de nereținut.

Apoi, depășiți la tușe de atacanții 
adverși, parcă țintuiți in grămadă de 
forța blocului fără fisuri al rominilor, 
pur și simplu prinși în plasă de către 
rapiditatea cu care toți romînii îl pro
tejau pe purtătorul balonului, împie- 
dicînd orice mișcare a noastră, ju
cătorii francezi împotmoliți au pălit 
și orbiți de dorința de a deschide 
scorul au uitat că driblingul este, in 
anumite împrejurări, singura tactică 
bună.

Și iată.
Nu invocăm scuza timpului prost 

— valabilă desigur, dar nedemnă de 
un sportiv — și recunoaștem greșea
la noastră (căci am greșit I), aceea 
că nu ne-am amintit un adevăr con
stant : că niciodată superioritatea teh
nică a unei echipe în formă precară 
nu poate să se impună asupra puterii, 
vitezei, ardoarei altei echipe, capabilă

de bună calitate și sportiv, care a 
fost stingherit doar de ploaie".

Ziarul „MERDEKA* scrie: „Echipa 
română Petrolul a avut un debut 
strălucit pe stadionul Ifoada, tnvin- 
gind selecționata Indoneziei cu sco
rul de 4—3. Oaspeții au demonstrai 
o tehnică înaltă, de clasă europeană. 
In acest debut, Petrolul ți-a ciștigat 
o uriașă simpatie din partea publi
cului. Motivul este simplu: jucătorii 
romîni nu și-au pierdut calmul, așa 
cum s-a întîmplat cu alte echipe de 
fotbal străine, atunci cînd au ajuns 
într-o situație dificilă".

In sfîrșit , „BINTANG TIMUR" 
scrie: „Echipa romină a cucerit ime
diat inimile zecilor de mii de specta
tori din Djakarta, care au umplut 
tribunele stadionului, în ciuda ploii. 
Echipa oaspe a demonstrat un joc de 
calitate ridicată ți a fermecat publi
cul prin sportivitate, prin atitudine 
corectă".

ale competiției
In eventualitatea că va juca în 

grupa B echipa R.P. Romine va sus
ține întilnirile după cum urmează: 
R.P.R. — Austria (9 martie); R.P.R.
— Norvegia sau R.F. Germană (10 
martie); R.P.R. — Elveția (12 mar
tie); R.P.R. — Anglia (15 martie) 
și R.P.R. — Franța sau Olanda (17 
martie).

Primele jocuri ale grupei A sint 
programate la 8 martie: R.D. Germană
— Canada; Finlanda — R.S. Ceho
slovacă; R.F. Germană sau Norvegia
— U.R.S.S. și S.U.A, — Suedia. Ulti
mele jocuri ale grupei A vor avea loc 
la 18 martie: Canada — R S. Ceho
slovacă și U.R.S.S. — S.U.A

înainte de începerea campionatului, 
echipa U.R.S.S. va susține 'rei in- 
tîlniri amicale la Colorado Springs.

TÎRG MODERN DE SCLAVI...
Despre viața amară a sportivilor 

profesioniști in general și mai ales 
a cicliștilor, cane nu pat dispune de 
persoana tor ci sint la discreția și 
bunul plac al patronilor și al „bussi- 
nesman“-ilor sportului capitalist, am 
mai scris in multe ocazii.

Ceea ce se petrece în aceste zile 
în ciclismul profesion st francez depă
șește însă limitele obișnuite, dezvă
luie toate tarele spoitului profesio
nist, pe care ni-l prezintă in toată 
goliciunea și hidoșenia lui.

De obicei, in această perioadă a 
anului, așa numitul ..Salon du cycle" 
(salonul bicicletei) pernițe alergăto
rilor profesioniști să-și reînnoiască 
contractele sau să semneze -ontracte 
noi cu o altă casă de biciclete sau 
patron extra-sportiv. Nu se știe încă 
sub ce tricou vor concura in viitor 
Anquetil, Stablinski, Graczyk., Darri- 
gade, Mahe, Mastrotto, Groussard și 
ceilalți alergători de renume mondial, 
pe care de multe ori i-am întîlnit in 
primele locuri ale clasamentelor ce
lor mai mari competiții internaționale, 
pe lista recordmanilor lumii. 

să joace timp de 80 de minute intr-un 
ritm ridicat.

Și trebuie să recunoaștem că din 
acest punct de vedere romînii ne-au 
prezentat — mulțumită unei pregătiri 
susținute pe care le-o permite orga
nizarea sportivă a țării lor — 15 at- 
leți admirabil pregătiți și fizic și mo
ral.

Ei și-au atins scopul imediat și tre
buie să știm să-i felicităm".

★

Și cotidianul „L’EQUIPE" continuă 
să scrie elogios la adresa rugbiului 
romînesc. Intr-unui din ultimele sale 
numere, ziarul francez publică un re
portaj al lui Fernand Albaret în le
gătură cu reintrarea în activitate a 
internaționalului Franțois Moncla. tn 
discuția cu ziaristul francez, referin- 
du-se la meciul nul de la Bayonne, 
Moncla spune între altele:

„Nu, rugbiul francez nu este In 
scădere. S-a uitat oare că romînii 
ne-au bătut regulat la ei acasă, toc
mai atunci cînd la noi se părea că 
toate lucrurile merg bine ?

Romînii au jucat contra Franței, la 
fel cum am jucat noi contra lui Spring
books. Și bineînțeles că romînii, care 
sint buni observatori, au știut să tra
gă concluzii din acea întîlnire.

In viitor, meciurile Franța — Ro- 
mînia vor trebui privite cu și mai 
multă seriozitate".

Campionatele U.R.S.S. de lupte 
clasice și libere pe echipe

Campionatul unional de lupte libere 
pe echipe, desfășurat la Leningrad, a 
fost ciștigat de selecționata R.S.S. Gru
zine, iar cel de lupte clasice, care a a- 
vut loc la Tbilisi, s-a încheiat cu vic
toria selecționatei R.S.S. Ucrainene. 
La cele două competiții au luat parte 
272 de luptători printre care numeroși 
campioni olimpici și mondiali.

în anul viitor, luptătorii sovietici vor 
susține primele întîlniri internaționale 
cu sportivi din R.P. Ungară, în luna 
martie la lupte clasice, și cu sportivi 
din Iran, în aceeași lună la lupte li
bere. La sfîrșitul lui martie Moscova 
va găzdui prima ediție a turneului in
ternațional pentru „Premiul Ivan Po- 
dîbnîi", renumit luptător rus. (Ager
pres).

Și... Luxemburgul
Sînt cunoscute măsurile discrimina

torii ale autorităților de la Bonn care, 
în repetate rînduri, au refuzat viza de 
intrare sportivilor din țările socialiste, 
ceea ce a dus la contramandarea unor 
concursuri sau la desfășurarea lor în 
condițiuni nesatisfăcătoare.

Și iată că s-au găsit și imitatori ai 
guvernanților de la Bonn. E vorba de 
oficialitățile micului stat Luxemburg. 
Recent, trebuia să se joace la Luxem
burg al doilea meci de fotbal dintre 
echipa Alliance Dudelange (Luxemburg) 
și Motor Jena (R.D.G.), în cadrul com
petiției „Cupa Cupelor*. Prima întîl
nire fusese cîștigată de fotbaliștii din

De ce 7
Pentru că patru mari „case" pa

tronale care țineau cicliști profesio
niști au hotărit să nu mai facă an
gajări separate, ci să se asocieze 
pentru a-și impărți cicliștii, pentru 
ă le impune prețurile. Ideea acestui 
trust, căruia de acum înainte ii va 
fi aservită viața tuturor cicliștilor

francezi, aparține „onorabilului" domn 
Philippe Potin, președintele ACBB- 
ului și patronul lui Anquetil. (Pentru 
a-i contura puțin „personalitatea" 
vom aminti aici doar faptul că Potin 
a fost nu de mult exclus din Fede
rația de Hochei și Patinaj, unde iși 
băgase coada, din cauza unor rnatra- 
pazlicuri care nu mai puteau fi aco
perite). Așadar, cicliștii francezi nu

Si în anclida organizata fle U.P.I.

VALERI BRUMEL, CEL MAI BUN SPORTIV AL ANULUI 
IOLANDA BALAȘ, PRIMA ÎN DOMENIUL SPORTULUI FEMININ
Ca de obicei, la sfîrșit de an, 

agențiile de presă și ziarele de pre
tutindeni întreprind anchete pentru 
desemnarea celui mai bun sportiv 
al anului. Am publicat acum cîtva 
timp rezultatele anchetei întreprinse 
de „Internationale Sport-Korrespon- 
denz" din Stuttgart, anchetă care a- 
tribuia atletului sovietic Valeri Bru
mei titlul de cel mai bun sportiv al 
lumii în 1961 și reprezentantei noas
tre Iolanda Balaș titlul de cea mai 
bună din lume în domeniul sportu
lui feminin.

Zilele trecute a luat sfîrșit șl an
cheta organizată de agenția ame
ricană U.P.I. (United Press Interna

IUBI VLAS0V-550 Kg I—UN FXCfl»IIONAL 
RECORD MONDIAL LA RALIERE

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Hal
terofilii sovietici au realizat perfor
manțe valoroase în cadrul campiona
telor unionale care au loc în orașul 
Dnepropetrovsk. La categoria mijlocie, 
Rudolf Plukfelder a cucerit titlul de 
campion cu rezultatul de 462,5 kg (145 
plus 130 plus 177,5 kg), corectînd ast
fel cu 2,500 kg recordul mondial ofi
cial deținut de Tommy Kono (S.U.A.). 
Intr-o încercare suplimentară, Pluk
felder a doborît și recordul mondial la 
stilul smuls, ridicînd 142 kg. In urma 
lui Plukfelder s-a clasat Bogdanovski 
cu 440 kg.

In limitele categoriei semimijlocii a

Starturile patinatorilor 
sovietici

Concursul de patinaj viteză pentru 
premiul „Iakov Melnikov", desfășurat 
în orașul Tambov, a fost ciștigat de 
Robert Merkulov, care a totalizat 
192,616 puncte. Fostul campion mon
dial Boris Stenin a ocupat locul doi 
cu 193,589 puncte. Proba de 5000 metri 
a revenit lui Valeri Kotov în 8:32, ur
mat de Muzahid Habibulin — 8:36,8. 
Pe echipe au învins patinatorii asocia
ției „Spartak".

In întrecerile feminine, proba de 500 
m a revenit fostei campioane mondia
le Tamara Rîlova în 47,9, dar Inga 
Voronina, cîștigătoarea probei de 1500 
m în 2:34,8, conduce după prima zi cu 
99,700 puncte.

R.D.G. cu severul scor de 7—0. Ju- 
cînd cel de al doilea meci „acasă , 
Alliance Dudelange dacă nu mai putea 
spera să refacă acest mare handicap, 
în orice caz avea șanse să obțină un 
rezultat mai bun.

Meciul nu s-a putut disputa însă la 
Luxemburg, din cauză că guvernul a- 
cestei țări a refuzat să acorde viza de 
intrare fotbaliștilor de la Motor Jena, 
în fața acestei măsuri fotbaliștii luxem
burghezi au acceptat propunerea lui Mo
tor Jena de a juca și a doua partidă 
în R.D.G. — și anume la Erfurt — 
unde, bineînțeles, nu li s-a refuzat viza 
de intrare.

var mai avea nici măcar iluzia liber
tății. De-acum, trustul poltronilor ii 
va angaja (bineînțeles că nici nu 
mai poate fi vorba de prețuri impuse 
de alergători...) și îi va repartiza 
asociațiilor participante la trust după 
cum vor cere interesele patronale: 
unul pentru marca de țigări „Gitane". 
altul pentru aperitivul „Saint-Rap
hael", altul pentru bicicletele „He- 
lyett" și așa mai departe...

Iată, așadar, prima consecință a 
comercializării Turului Franței !

Așa cum mai arătam și altădată, 
înlocuirea sistemului de disputare a 
acestei competiții pe echipe de na
țiuni cu echipe ale caselor de bicicle
te, a lichidat orice urmă de întrecere 
sportivă, lăsind mină liberă afaceriș
tilor. Aceștia fac totul pentru ca afa
cerile lor să meargă cit mai bine

Și aceasta, ca totdeauna in sportul 
capitalist, pe spinarea sportivilor, 
care sint priviți ca o marfă supusă 
tranzacțiilor, ca niște sclavi supuși 
târguielilor de toi felul, și din sudoa
rea cărora iși măresc profiturile....

RADU URZICEANU 

tional), la care au răspuns 46 de re
dactori sportivi din diferite țări. Cu 
o majoritate impresionantă, atletul 
sovietic Valeri Brumei a ocupat pri
mul loc, acumulînd un total de 372 
de puncte. Locul al doilea pe lista 
celor mai buni sportivi ai anului 1961 
a fost ocupat de înotătorul brazilian 
Manuel dos Santos, deținătorul re
cordului mondial la 100 m liber. El 
a primit 217 puncte.

Printre cei mai buni sportivi ai 
anului figurează recordmana mon
dială la săritura în înălțime fete, Io
landa Balaș (R. P. Romînă). Cu 86 
de puncte, ea a primit cel mai mare 
punctaj in domeniul sportului fe
minin.

ciștigat Mihail Hamcenko cu 425 kg. 
Recordmanul mondial Kurînov a fost 
al treilea cu 420 kg.

Noul campion unional al categoriei 
semigrea este Victor Liah, care a to
talizat la cele trei stiluri 457,500 kg. 
Un nou record unional la această ca
tegorie a stabilit Vasili Legov cu 183 
kg la stilul aruncat.

In prima zi a întrecerilor, record
manul mondial Serghei Lopatin a cu-, 
cerit titlul de campion unional de hal-, 
tere, la categoria ușoară, cu o perfor
manță de 405 kg, (127,5 plus 125 plus 
152,5). Pe locurile următoare s-au cla
sat V. Kaplunov 405 kg; V. Bușuev 
395 kg; E. Girko 392,5 kg.

★
DNEPROPETROVSK 22 (Agerpres). 

Aseară, în cadrul campionatelor unio
nale de haltere, renumitul sportiv so
vietic IURI VLASOV a stabilit un 
excepțional record mondial la catego
ria grea, realizînd la cele 3 stiluri 
550 kg (180—160—210). Performanța 
este superioară cu 10 kg vechiului 
record mondial, care ii aparținea.

■1 Pe scurt
• înaintea! începerii campionatului 

mondial de hochei pe gheață de la Co
lorado Springs echipa reprezentativă a 
R.S. Cehoslovace va întreprinde un 
turneu în S.U.A. și Canada. Hocheiș
tii cehoslovaci vor juca la New York, 
Chicago, Detroit, Winnipeg și Denver.

• In prima întîlnire a turneului in
ternațional de baschet de la Bruxelles 
echipa cehoslovacă Iskra Svit a termi
nat la egalitate 63-63 ( 32-24) cu echi
pa Celtic (S.U.A.).

• La Budapesta s-a disputat meciul
retur de baschet dintre echipele Hon- 
ved Budapesta și Wissenschaft Hum
boldt (Berlin) din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". Baschetbaliștii ma
ghiari au terminat învingători cu sco
rul de 113-61 (53-27), calificîndu-se
pentru turul următor. Primul meci fu
sese de asemenea ciștigat .de echipa 
budapestană cu 84-58. Honved va in
tilni în turul doi echipa cehoslovacă 
Iskra Svit.

• Echipa poloneză masculină de 
volei Legia Varșovia și-a început tur
neul in R.P. Ungară, jucind la Buda
pesta cu echipa Dozsa. Voleibaliștii 
polonezi au învins cu 3-2 (15-4; 8-15; 
15-7; 11-15; 15-11).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

R. P. Bulgaria—R. P. Romînă
63-61 (29-26)

la Balcaniada de baschet
SKOPLJE 22. — Vineri seara au 

început în localitate întrecerile celei 
de a Vl-a ediții a Balcaniadei de bas
chet masculin. La turneu sînt pre
zente formațiile R. P. Bulgaria, R. P. 
Romine, Turciei și R. P. F. Iugosla
via.

în primul meci, selecționata R. P. 
Romîne a cedat la mare luptă for
mației R. P. Bulgaria cu scorul de 
61—63 (26—29). La ora cînd închi
dem ediția, partida dintre echipele 
Turciei și R. P. F. Iugoslavia este 
în curs de desfășurare. Astăzi, bas
chetbaliștii noștri vor intilni echipa 
R.P.F. Iugoslavia, iar mîine pe cea 
a Turciei. (Agerpres)
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