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apatia, bogată căzută la sfîrșitul 
tăminii a transformat Poiana Bra- 
’ilui și Postăvarul intr-un adevă- 
fumicar de schiori, dornici să 

gă cit mai repede un stadiu a- 
sat de pregătire. Pentru aceasta, 
au căutat să folosească din pri- 
: moment zăpada masivă și au tre

ia an‘ 'enament intens chiar și 
tei cind condițiile atmosferice au 

vitrege.
<uminică dimineață, cind viscolul 
a contenit o clipă, schiorii noștri 
itași au parcurs de nenumărate 
Sulinarul, fiecare coborîre insem- 
l de fapt un pas înainte către cea 

bună formă. Dintre cei mai vred- 
am remarcat pe Niculae Iovici, 

st Hanich (Dinamo Brașov), Gheor- 
Constantin și Spiridon Bălan, Ni- 

e Șuteu (Casa Ofițerilor Brașov), 
orghe Cristoloveanu și Albert 
tian (Olimpia Brașov), Mircea și 
■e Clinei, Radu Banu (Carpați Si- 
), Ana Scherer, Mircea Ene, Puiu 

(Voința Brașov). Tot pe Sulinar 
antrenat și lotul republican sub 

lucerea prof. Ion Berindei. Comei 
ăraș, Niculae Pandr ea, Kurt Gohn, 
Zangor, Mihai Bucur și Ilona Mi- 
ne-au arătat prin seriozitatea șl 

everența lor că sint hotăriți ca 
mtoarele concursuri internaționale 
aibă o comportare cit 
isă.
ondiștii au avut vreme 
mă, unde

■ Ei și-au 
ament pe 
cilometri.
ntul pe, acomodarea cu zăpada și 
■îmbunătățirea tehnicii. Cel mai 
tcurător lucru este numărul mare 
copii și tineri întilniți la toate 
iile de schi aflate in Poiană. 
I concurenți ca Ion Sumedrea (O- 
■ia Brașov), Ion Cimpoia (Casa O- 
ilor), Gh. Olteanu (Dinamo), Ni- 
3 Burchi (Voința) au in suprave-

mc i Iru.

bună in 
excepțio-zăpada este 

amenajat pirtiile de an
core parcurg zilnic zeci 

In perioada actuală pun

APROAPE 50
AU TRECUT

— Primul concurs al

A TINERfTULUI
De curînd a avut Ioc fa Școala 

profesională C.F.R. Depou din Iași 
deschiderea festivă a tradiționalei 
competiții de roase Spartachiada 
de iarnă a tineretului.

După festivitatea de deschidere 
au urmat înscrierile și tragerile la 
sorți ale celor aproape 100 de con
curenți participanți la întrecerile 
de șah.

După o săptămînă de dispute 
pasionante, cei 
s-au dovedit a 
berg din anul 
din același an, 
fruntașe.

Actualmente 
trecerile de tenis de masă la care 
iau parte 40 de concurenți.

La clubul sportiv C.P.B 
Spartachiada de iarnă 

tineretului este în plină 
desfășurare

înfofoliți m pături, din cauza vis
colului, schiorii urcă ZI minute cu 
telefericul, pentru a coborî vertiginos 
in mai puțin de două minute pe 
schiuri.

ghere numeroși tineri de care se ocu
pă cu multă atenție, dindu-le preți
oase îndrumări pentru însușirea co
rectă a procedeelor tehnice. Seniorii 
de la fond, ca și cei de la alpine, 
sint hotăriți ca in acest sezon să se

D. STANCULESCU
(Continuare in pag. a 6-a)

DE PATINATORI ARTISTICI
„EXAMENUL" CLASIFICĂRII
viteziștilor
parcul „23

are loc la Miercurea Ciuc —
din
sfîrșitul săptă- 
concurs al se- 
de patinatoare

itanoarul artificial 
ist" a găzduit la 
i trecute primul 
lui. Aproape 60
itinatori artistici au evoluat intr-o 
letiție în care, la sfîrșitul ei, 49 
vut o satisfacție în plus: obține- 
normei de clasificare la diferite 
;orii.
rticipanții la acest concurs au 
de executat figuri obligatorii din 

ramul campionatelor republicane, 
cerile au reliefat progresul evi- 
al tinerei noastre promoții de 

latori artistici. Am remarcat la

n Lăzârescu (Dinamo) surprins în- 
poziție caracteristică patinatorilor 
ști.

majoritatea concurenților, mai multă 
siguranță, o ținută mai frumoasă. De 
subliniat victoria dinamovistului Pe
tru Gali asupra campionului țării, 
Radu Ionian.

Și acum iată rezultatele tehnice : 
CATEGORIA A III-A — fete: 1. Cris
tina Patraulea (I.T.B.) 4,45 p., 2. Imola 
Seivarth (Steaua) 4,18 p, 3. Irina Za- 
harescu (Dinamo) 4,18 p. Băieți: Petru 
Gall (Dinamo) 4,43 p, 2. Radu Ionian 
(I.T.B.) 4,35 p, 3. Carol Hertl (Stea
gul roșu Brașov) 4,22 p. CATEGORIA 
A IV-A — fete: 1. Elena Moiș (Dina
mo) 4,83 p_, 2. Crenguța Humbari (Di
namo) 4,53 p, 3. Dana Gheorghiu 
(I-T.B.) 4,12 p. Băieți: 1. Marcel Co- 
manici (Dinamo) 4,89 p, 2. Radu Ma
rinescu (Dinamo) 4,02 p, 3. Sandu Dra- 
goș (I.T.B.) 3,95 p.

Intre 29 și 30 decembrie patinatorii 
artistici vor participa la un nou con
curs. De data aceasta se vor întrece 
în cadrul „Cupei 30 Decembrie". In 
program figurează exerciții obligatorii 
și libere. Și viteziștii iau startul în 
activitatea competițională. Sportivii 
din București, Tg. Mureș și Cluj se 
vor întilni pe pista din Miercurea Ciuc 
cu prilejul tradiționalei competiții do
tată cu „Cupa 30 Decembrie". Con
cursul va avea loc in zilele de 28 și 
29 decembrie.

a 1... . ______ ______ ,__ ____„ j____ __ ..........
In cadrul pregătirilor pentru aceste jocuri, hocheiștii lotului nostru

se desfășoară fti-

mai buni șahiști 
fi Richard Sterîm- 
II și Georgel Stat 
clasați pe locurile

zilele de 28 și 29 decembrie, echipa reprezentativă de hochei
R.P. Rornine va susține două jocuri, la Kiev, cu selecționata R.S.S.

sîmbătă seara echipa Știința București." In fotografie^ aspect din acest joc' rfș'âgăE Ho ou R_ Ade lot cu 5—0.

ei au câștigat, 
rapidiști, BucaLa clubul sportiv raionali Combinatul 

poligrafic București s-au organizat de 
curînd primele întreceri din cadrul 
Spariachiadei de iarnă a tineretului. 
Numeroși concurenți au luat startul la 
tenis de masă, șah și haltere.

La _ asociația sportivă Zețărie, unde 
muncitorul tipograf Nicolae Sirnion s-a 
dovedit un bun organizator, treburile 
merg bine. La șah ca și la tenis de 
masă s-au înscris 33 de tineri și tinere.

Zilele trecute a început o nouă în
trecere. La asociația sportivă Linotyp- 
paginație s-a dat startul la... haltere. 
Peste 80 de tineri împărțiți în patru 
categorii de greutate au trecut la ridi
carea halterei. Și iată rezultatele: la 
categoria peste 75 de kilograme, lino
tipistul Ion Tălmăceanu a ridicat greu
tatea de nu mai puțin de 72 de ori, 
uimind pe drept cuvînt pe ceilalți con
curenți. De asemenea, linotipistul Con
stantin Voiculcscu, fruntaș la locul de 
muncă, a ocupat locul I la categoria 
65 de kilograme, Valeriu Tonia, la ca
tegoria pînă la 55 kg, iar Metz Hel
muth la categoria 75 kg.

S-an mai evidențiat muncitorii Ga- 
vril Torok, Gheorghe Niță, Dumitru 
Marin și alții. întrecerile continuă și 

'"cu multă însuflețire 
se adaugă tot mai

în celelalte secții 
la care zi de zi 
mulți participanți.

N. TOKACEK-coresp.

EXAMEN
Perioada tezelor s-a încheiat în școli. 

A sosit prima zi a mult așteptatei va
canțe de iarnă a elevilor. Unii, însă, au 
mai amînat cu două zile săniușul și 
schiul. Tinerii gimnaști componenți ai 
echipelor cluburilor sportive școlare au 
mai avut de dat un examen : întrece
rile „Cupei Clubului sportiv școlar 
București", la care au participat cele 
mai bune elemente din toată țara.

In acest concurs, am putut urmări 
o serie de gimnaste și gimnaști talen- 
tați, unii cunoscuți din întrecerile ante
rioare, alții mai noi, dar la fel de buni. 
Printre ei amintim pe Maria Pop, Lu
cia Chiriță, Costache Harisis, Petre 
Mihaiuc (București), Ecaterina Adorja-

Pugiliștii de la Rapid au obținut o frumoasă performantă : 
„Cupa orașului București-. Iată-1 pe cei doi antrenori al boxerilor 
Romano și Gheorghe Lungu, primind din partea comisiei orășenești de box va^ 
lorosul trofeu.

Foto : Gh. Amuza

Doi dintre protagoniștii probei de spadă din cadrul primului concurs repu
blican de selecție rezervat juniorilor : Mircea Băluțescu (Clubul sportiv școlatf- 
Bucureștl) si Ralf Schmidt (Steaua).

IN PLINĂ VACANȚĂ
nyi, Agneta Ufferbach, Levente Gagyi 
(Tg. Mureș), Doina Botez (Brașov), 
Maria Chelniceanu, Suzana Handler 
(Timișoara) etc.

Pe echipe, o comportare frumoasă au 
avut formațiile Bucureștiului, care au 
și cîștigat întrecerea, precum și echi
pele C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș.

Nivelul întrecerilor a fost ridicat, în 
special în ceea ce privește echipele a- 
mintite. Nu putem spune același lucru 
însă despre formațiile Luceafărul Bra
șov sau C.S.Ș. Cluj (la fete), care s-au 
prezentat mai slab decît ne așteptam. 
Cluburile sportive școlare din aceste 
orașe nu și-au făcut datoria în privința

pregătirii gininaștilor corespunzător ce
rinței de a forma cadre de rezervă pen
tru loturile republicane.

La echipele de fete, în general, tre
buie pus un accent deosebit pe pregă
tirea artistică (în special la Tg. Mureș»

(Continuare în pag. a 5-a)

în preajma întîlnirii de tenis 
de masă din C.C.E.

IN NUMĂRUL DE AZI
INSTANTANEE DE SEZON

OAMENII LUI MOȘ GIR1LA...
„DE 21 DE ANI SINT PE STADION

PORTAR DE FOTBAL"
— De vorbă cu T. Voinescu —

UMIL 1961, fill DE SUCCESE
PEBTfiU D963IUL ROMESC

De EMIL DRAGANESCU - 
Președintele Federației Romîne de Rugbi

ACIUALITATEA SPORTIVA INTEREApO#ALĂ

C. S. M. Cluj — Burussia Duseîdorf
In cadrul sferturilor de finală ale- 

celei de a doua ediții a „Cupei Cam
pionilor Europeni1* la tenis de masă*, 
echipa câștigătoare a primei ediții,_ 
C.S.M. Cluj, va intîlni — așa cum s-a. 
mai anunțat — pe campioana R. F. 
Germane Borussia Dusddorf. Meciul, 
va avea loc la Cluj la sfîrșitul săp
tămânii viitoare. După partida ofi
cială oaspeții vor mai susține un joc 
amical. In vederea întîlnirii cu for
mația noastră campioană, Borussia 
Duseldorf va deplasa următorul lot: 
Anton Luberichs, Hans Gaeb, Horst 
Terbek, Werner Mueller, Horst Graeff,



Formarea $i
In central atenției

instruirea cadrelor obștești
Numeroșii delegați și invitați la con

ferința regională de alegeri a U.C.F.S. 
Suceava au ascultat cu interes darea 
de seamă prezentată de tov. Petre 
Moraru. Expunerea președintelui con
siliului regional U.C.F.S. a constituit 
im tablou fidel al activității sportive 
din această parte a țării. Dar mai 
bine să dăm cuvintul cifrelor.

în luna octombrie a anului 1960 
'existau 444 de asociații sportive, iar 
acum numărul lor a ajuns la 521. 
Tot în luna octombrie a anului tre
cut erau 58.656 membri ai U.C.F.S., 
tar astăzi sînt 85.472. Aceștia și încă 
mulți lineri și vîrstnici au fost angre
nați în diferite competiții cu caracter 
-de mase. Astfel, în prima etapă a 
Spartachiadei de iarnă s-au întrecut 
114.579 de tineri, dintre care 32.040 
de femei. In cadrul Concursului cul- 
tural-sportiv al tineretului s-au între
cut peste 70.000 de sportive și spor
tivi iar la startul tradiționalelor cro
suri, au fost prezenți peste 90.000 de 
concurență „Cupa Agriculturii” a 
atras în întrecerile ei peste 30 000 de 
tineri si tinere de la sate iar 4.058 
de aspirante și aspiranți și-au trecut 
cu succes anul acesta normele com
plexului G.M.A. De asemenea, „Cupa 
muncitorilor forestieri”, pentru care 
inițiatorii ei merită laude deosebite. 
■ reunit peste 4.500 de muncitoare 
și muncitori.

Aceste cifre oglindesc munca conș
tiincioasă a consiliilor asociațiilor 
sportive și organelor U.C.F.S. din 
raioanele Rădăuți, Fălticeni, Gura 
Humorului, Botoșani ș. a. Ele vor
besc despre pasiunea cu care au mun
cit tovarășii Ștefan Blănaru, Constan
tin Păcuraru, Mihai Bîrsan. Vasile 
Larion, Alexandru Nanu. Virgil Bla- 
ga, Nicolae Ursu, Mircea Cozmln, 
loan .loneț și alte cadre obștești din 
comisiile de specialitate, care pe 
orice vreme au fost la datorie, organi
zed si mobilized tinerii și vîrstnicii 
la diferitele competiții sportive. Por
nind de la această apreciere darea 
de seamă și numeroșii vorbitori au 
analizai cu profunzime misiunea im
portantă pe care o au activiștii spor
tivi obștești în cadrul comisiilor pe 
ramură de sport. Din discuții a re
ieșit că vechiul consiliu regional 
U.C.F.S nu a dus totuși o muncă 
de calitate privind creșterea și îndru
marea cadrelor obștești.

— Succesele pe tărim sportiv în 
regiunea noastră sînt evidente — 
spunea in cuvintul său tovarășul Ion 
Jipa, delegatul A. S. A. Cimpulung. 
După părerea mea însă, cu aceleași 
forțe dar cu mai multă organizare și 
tragere de inimă, capitolul realizări
lor ar fi fost mai mare. Avem o re
giune cu specific favorabil pentru 
uneie discipline sportive, avem oa
meni ca... brazii dar nu sînt suficient 
îndrumați spre terenurile de sport”.

Asc.ultindu-I pe tov. Ion Jipa no 
întrebam : Ce fac tinerii după ce ter
mină munca in producție ? Răspunsul

Traduc in viață hotărîrile 
conferinței asociației

în timpul care s-a scurs de la con
ferința de dare de seamă și alegeri 
e asociației sportive Locomotiva 
Ploiești, consiliul acesteia. a între
prins o serie de acțiuni; ca urmare 
a hotărârilor luate. Astfel, în mai pu
țin de trei luni au fost atrași aproa
pe 400 de noi membri în U.C.F.S. ; 
numărul participanților la Sparta- 
-chiadă a atins cifra de 3.000, organi- 
xîndu-se competiții în cadrul pri
mei etape la tenis de masă și șah. 
SO atenție deosebită a fost a.ordată 
muncii de agitație sportivă, executîn- 
-diu-se panouri în care sînt populari
zați sportivii fruntași ai asociației și 
rezultate obținute de ei.

ION I. ION — coresp.

ni l-au dat de ta tribună mai mulți 
delegați.

— „Exploatările noastre minere și 
forestiere — spunea printre altele tov. 
Gli. Nichifor, de la consiliul sindical 
regional — sînt înzestrate cu baze 
sportive. Să i vezi pe mineri și pe lu
crătorii forestieri cînd ies din schimb 
cum mai bat mingea. Joacă însă așa, 
să se distreze între ei, nu în mod or
ganizat. Nu se ocupă nimeni de acest 
lucru”.

Această concluzie a răzbătut în cu- 
vîntul multor delegați care s-au ară
tat a fi nemulțumiți de rezultatele 
obținute.

— „Cîte promoții de sportivi, spu
nea cu o urmă de regret în glas dele-

Conferința regională
U. C. F. S. Suceava 

Spartachiada de iarnă a tineretului

Instantanee la... Electra

Și acest sport își are regulile lui. Muibcittxrii de la Uzina de motoare 
electrice din Capitală țin seamă de ele după cum se vede din fotografie 
chiar de la început.

redus în raport eu numărul concu- 
renților participanți la întrecerile com
petițiilor cu caracter republican și 
regional. La ciclism, lupte și haltere 
nu există nici un sportiv legitimat.

Dezbătînd pe larg aceste conse
cințe, delegații au căutat să scoată 
la iveală cauzele care au frînat ac
țiunea de atragere a unui număr cit 
mai mare de tineri și vîrstnici în acti
vitatea competițională. Ia tă cauzele:

în cadrul asociațiilor sportive 
au muncit numai 1—2 tovarăși din 
consiliu, care și aceștia nefiind 
îndrumați și controlați nu au or
ganizat concursuri, nu au lucrat 
după un plan judicios alcătuit.

Insuficienta preocupare pentru 
formarea de noi cadre, selecționate 
din tovarăși care sint îndrăgostiți 
de sport. Aici este bine să amin
tim că regiunea Suceava are cei 
mai puțini antrenori și profesori 
de educație fizică cu calificare su
perioară, și că din păcate mulți 
dintre aceștia sînt nepăsători în 
munca lor, ceea ce a făcut ca șco
lile să nu devină principalul re
zervor de sportivi talentați.

Unele cadre ale organelor 
U.C.F.S. s-au rupt de teren. De 
exemplu fostul președinte al con
siliului raional U. C. F. S. Vatra 
Dornei, C. Topală, s-a deplasat 
în 9 luni doar 27 zile prin aso
ciațiile sportive, iar C. Ungureanu 
nu-și cunoștea nici măcar mem
brii biroului orășenesc Suceava al 
cărui președinte era.

Cu toate că știa că numărul ca
drelor obștești atrase în mișcarea 
sportivă este mic față de nevoi, 
consiliul regional U.C.F.S. nu a 
întreprins mai nimic în această 
direcție. instruirile au fost de 
multe ori ocazionale și in plus 
n-au existat grijă și atenție față 
de cadrele existente, motiv pentru 
care unii instructori obștești au 
abandonat această muncă.

Din dezbaterile conferinței a reieșit 
clar necesitatea formării și pregătiri! 
temeinice a cadrelor obștești, sprijin 
eficace în dezvoltarea activității spor
tive de mase. Delegații și-au mani
festat în discuțiile purtate hotărîrea 
lor și a acelora pe care îi reprezintă 
de a munci mai mult, mai bine pen
tru ridicarea prestigiului sportiv ai 
regiunii Suceava

TRAIAN IOANIȚESCU

telierului, aria unui patrat cu latura 
de 6 metri. In interiorul acestui patrat 
era în plină desfășurare, la ora sosirii 
noastre, concursul de haltere din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. Un 
mod original de organizare și de ce să 
n-o spunem, extrem de antrenam pentru 
tinerii membri ai grupei sportive de la 
prototipuri. Tentanta halteră olimpică, a- 
dusă „acasă* 1 2 3 4 * * * * * * 11, deschisese pofta de în
trecere și altora care dintr-un motiv sau 
altul nu se înscriseseră, la timp, pe foile 
de concurs ale Spartachiadei. Ba, mai 
mult, după ce antrenorul Gh. Mănăilescu 
dăduse cîteva indicații întovărășite de 
exemplificări „pe concret**  și după ce 
primii concurenți își încercaseră forțele, 
tot se mai prezenta cîte unul la „masa 
juriului “ instalată pe capătul' unui 
strung :

gatul Vasile Nica din Rădăuți, s-at 
putea pregăti pe baza noastră com
plexă! Dar sala de sport, stadionul, 
terenurile de hocliei și pista de atle
tism nu sînt folosite cum ar trebui”.

— „Noi — spunea tînărul inginer 
Tudor Șerban de 1a asociația Mine
rul Vatra Dornei, — am înființat o 
echipă de rugbi, pe care am afiliat-o 
1a federație. Nu avem însă cu cine 
să jucăm în regiune, deși sînt sigur 
că sint destui tineri care ar vrea să 
practice acest joc. Dar tovarășii de 
la consiliul regional înțeleg să ne a- 
jute dîndu-ne un... telefon să ne în
trebe cum merge treaba. Nu vin în 
mijlocul nostru să ne arate cum să 
lucrăm mai bine”.

Lipsa de îndrumare și instruire a 
cadrelor existente în conducerile aso
ciațiilor sportive a avut repercusiuni 
negative în procesul de dezvoltare a 
mișcării sportive în regiunea Su
ceava. Iată urmările:

1. Sînt 24 de întreprinderi și insti
tuții, 10 G.A.C., 4 G.A.S. și multe 
sate în care nu există încă asocia
ție sportivă.

2. Numai 8,4 1a sută din populația 
regiunii este înscrisă în U.C.F.S.

3. Gimnastica în producție a fost 
introdusă pînă în prezent numai în 
8 întreprinderi.

4. Numărul secțiilor afiliate și al 
sportivilor legitimați este extrem de

Intr-o zi, aproape de ora 12, a sunat 
îndelung telefonul. Am ridicat recepto
rul fi am auzit vocea tov. Petre Voicu- 
lescu, președintele asociației Electra, de 
pe lingă Uzina de motoare electrice din 
Capitală:

— Vă invităm astăzi, la sfirșitul pri
mului schimb, la noi, la uzină. Avem 
o surpriză pentru dv. Veniți ?

— Desigur ! Dar despre ce este 
vorba ?

— Veți vedea !
In jurul orei 15 eram la intrarea prin

cipală a Uzinei de motoare electrice. 
Acolo, l-am întîlnit pe tov. Petre Voicu- 
lescu și am plecat spre atelierul de pro
totipuri, unde ne aștepta surpriza.

Ce se întimpla aici ?
Cineva, cu cîteva ore înainte, înscri

sese cu cretă albă, pe podeaua a-

Sportivii Ion Santo și Niculae Stoica preparînd un sortiment de mezeluri ce vor 
fi mult apreciate de consumatori

Foto: T. Chioreanu

Printre tinerii sportivi de la Combinații! 
agro-alimentar „30 Decembrie”

întinderea pare nesjîrșită. Cineva 
spunea că Combinatul agro-alimentar 
„30 Decembrie**  se întinde pe cincizeci 
de hectare. In aceste zile de febrile pre
gătiri în vederea întâmpinării noului an, 
pe poarta Combinatului e un du-te-vino 
de mașini. Firesc, produsele distinse cu 
3 medalii de aur, 2 de argint și 1 de 
bronz la expoziția internațională din a- 
cest an de la Erfurt sînt dintre cele 
mai căutate.

In secțiile conserve, abator, lactate, 
mezeluri, viticolă se lucrează intens. 
Mostrele le afli la tot pasul: borcane 
frumos etichetate, pungi, cutii. Indife
rent dacă îți plac sau nu compoturile, 
dulcețurile de gutui (dar cui nu-i plac ?), 
roșiile umplute, mazărea fină sau gogo- 
șarii, privind vitrinele cu mostrele gata 
de voiaj încerci un sentiment de nun- 
drie națională. Pe micile etichete multico
lore stă scris: „Fabricat în R. P. Ro- 
inînă” ! Și dacă i-ar cunoaște anonimul 
consumator pe oamenii care produc toate 
aceste bunătăți ! Sînt tineri vioi, har
nici cu preocupări dintre cele mai varia
te. Una dintre acestea este'și sportul...

— „Cupa trebuie să poposească la

— Inscrie-mă, nea Petre, și pe mine. 
Vreau să particip și eu.

— Pînă acum de ce n-ai venit ?
— De ce n-am venit, de ce n-am ve

nit... Mai sînt și lipsuri... Malale nu 
știi... ? Ce-i mare lucru dacă mă treci 
și pe mine acolo, mai la coadă ? O 
să ies eu primul la concurs...

Și uite-așa. bobinatorul Paul Neagti, 
inginerul Dan Demetrescu, muncitorul de 
la prototipuri Mihai Moisescu, sau stru- 
garul Mihai Avram, au ridicat haltera 
pentru întîia oară în viata lor.

— Ce-i aici ? — se interesa Eugenia 
Zaharia, de la pregătiri-bobine, căutînd 
să „spargă**  brîul de trupuri vin joase 
ale concurenților care făcuseră un careu 
viu în jurul pătratului de care vorbeam

— Nu-i treabă femeiușcă — i-a răs
puns, întoreîndu-se spre ea, Lazaros 
Nestoras. Aici, îi vorba de haltere ! 
Chestii cu „greutate** , mă-înțelegi ? — 
a continuat el rîzînd.

— Ia nu te mai grozăvi atît 1 „Treci 
la mijloc**,  să vedem dacă mai ești tot 
atît de isteț...

Lazaros Nestoras, ca și colegii lui 
Crican Bărbulescu sau Ion Hirth, șeful 
strungarilor, a intrat la mijloc, săltînd 
haltera de atîtea ori cît „l-a ținut cu
reaua*.

Concursul de haltere al tinerilor din 
grupa sportivă de la prototipuri s-a des
fășurat într-o atmosferă de. voioșie și- 
ambiție.

— Ideea de a organiza concursurile 
de haltere, din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, direct, în atelier, ne 
explica mai tîrziu tov. Petre Voiculescu, 
ne-a fost sugerată chiar de către tinerii 
în cauză. Și, după cum cred că v-ați 
convins, nu este rea...

Intr-adevăr, ideea nu este rea, iar sur
priza pregătită de către consiliul asocia
ției Electra a fost cît se poate de plă
cută. Organizarea acestor concursuri, 
în orele libere, chiar la tocul de produc
ție, contribuie la angrenarea cît mai 
multor tineri în întrecerea sportivă.

V. PAUNESCU 

noi”, au hotărît voleibaliștii Combinai 
lui, în momentul în care li s-a anunț 
că clubul sportiv I.T.B. al raionului f 
colaie Bălcescu organizează o compete 
în cinstea aniversării Republicii. „11 oi 
rîre' justificată, dacă ținem seama 
faptul — confirmat de altfel și de . 
zultatele de pe teren — că tinerii de 
Combinat sînt cei mai buni în categoi 
în care activează. Apoi întreprinderea i 
poartă numele memorabilei zile' de 
Decembrie și este situată în comune 
30 Decembrie. O cupă cu aceeași den 
mire înseamnă mai mult decît o coin, 
dență.

Din club se aude țăcănitul neîntreru 
al unei mingi de tenis de masă. Ci 
joacă la această oră matinală ? Secretar 
asociației, Ștefan Chelaru, zîmbește Iar 
Ardea și el de nerăbdare să dea o fu, 
pînă la club să vadă cum decurge d 
pută între tinerii Nicolai loni/ă și Eug 
Jude. Cîștigătorul va merge mrii demn 
în Spartachiada de iarnă. Ntr i-.rm ni. 
numele deoarece partida se prelungi 
In schimb am reținut cu cei doi rin. 
muncitori care urmau să intre în tu 
de după-amiază erau tot atît de pricepi 
la meserie și la carte, anundoi freevi 
tind cursurile serale ale școlii medii.

Spartachiada de. iarnă a tineretului ș 
găsit entuziaști aderenți în rindal tine 
lor muncitori de la Combinatul ui>ro-a 
mentar „30 Decembrie11. Rină acum. ir 
bine de patru sule de tineri și tint 
s-au întrecut la șah, tenis de masa, Iu 
tere și trîntă. Pentru ca întrecerile să > 
și mai frumoase i-au chemat alături 
ei și pe tinerii colectiviști din comur 
De atunci halterofilul Ion Santo ca 
Ion Deac, priceput la trîntă. au încep 
să se pregătească mai intens. Cu bă ie 
din comună nu e de glumit. îndată 
vezi la podea. $i tinerii de la Combin 
țin mult la prestigiul asociației lor „a 
geșul“. Au dovedit-o de atîtea ori în i 
trecerile de fotbal, cînd susținuți 
căldură de iubitorii de sport din Co 
binat nu s-au lăsat pînă nu au inse 
golul victorios. Sau în cele de volei ci 
aminteam mai sus, de șah, tenis de n 
să, popice...

Da, sportul este una din preocupăr 
cotidiene ale tinerilor muncitori de 
Combinatul agro-alimentar ,.30 Dece 
brie“. In oricare dintre secții ai intra 
întîmpină tineri voioși, puternici, cc 
și-au întărit sănătatea pe terenurile 

.sport.
Căutînd prin Combinat sportivii, c 

peste fruntași în muncă. Și invers. C< 
tînd tineri harnici la muncă și la ini 
țutură îi întîlnești în rindul sportivii 
Sînt toate trăsături comune omului t 
zilele Republicii noastre, care îți zîmbe 
fericit așa cum face fotbalistul Gheorg 
Duduii din fotografia prinsă la pant 
de onoare al fruntașilor în muncă, 
mîndrești cu minunățiile ce le prod 
mîinile harnice dar mai mult decît to< 
te mîndrești cu omul zilelor noastre, 
este cel mai valoros produs al dra 
noastre Republici.

OCTAVIAN GINGl



tn ainfontf noilor consilii alese

Din experiența activității noastre
Instantanee de sezon

Oamenii lui Moș Gerilă...
Asociația sportivă Sănătatea din 

București cuprinde 62 de grupe spor
tive, care se află răspândite pe întreg 
teritoriul Capitalei. Pentru a putea 
ține un contact permanent cu grupele 
sportive, pentru a ie putea mobiliza 
la toate activitățile pe care le depune 
asociația sportivă, este necesar ca ele 
să fie vizitate și sprijinite cit mai des. 
Cum am reușit noi să facem acest 
lucru ?e»

In primul rind printr-o bună cola
borare în cadrul consiliului asociației 
sportive. Cei 18 membri ai consiliului 
asociației sportive Sănătatea se întru
nesc lunar. Ședințele de birou au loc 
de obicei de două ori pe lună, iar 
uneori, în funcție de împrejurări, chiar 
de trei ori. In afara activității de
puse în cadrul consiliului, fiecare 
membru al consiliului răspunde.de ac
tivitatea depusă în cadrul instituției 
unde își are locul de muncă. în acest 
fel, activul salariat are sarcina de a 
ajut;: efectiv numai grupele sportive 
unde nu sint membri din consiliu.

Toate acestea ar fi însă prea puține, 
z^entru a desfășura o activitate rnnlti- 
Jaiterală și pentru a coordona activi
tatea celor aproape 3.000 de membri ai 
U.C.F.S.. era nevoie și de un larg 
activ obștesc. Cu prilejul alegerii noi
lor organe de conducere ale asocia
ției noastre au fost aleși 122 de to
varăși din cele 62 de grupe sportive.

De la alegeri și pînă în prezent s-a 
observat o înviorare a întregii activi 
tați sportive. Membrii consiliului îm
preună cu activul obștesc au pornit de 
îndată la treabă. Astfel, la spitalul 
„Dr. V. Babeș“, doctorul Petre Ste- 
rescu, ajutat de alți activiști obștești, 
au trecut la organizarea campionatr- 
iui asociației în cadrul instituției. Dot- 
tor Virginia loan (Spitalul de Con ta- 
gioși nr. 1) a sprijinit prin forțe locale 
amenajarea bazelor sportive ale aso 
cîaiției.

La Odorhei, 
0 nouă hiă sportivă construită 

prin muncă patriotică
La Odorhei va lua ființă o nouă bază 

sportivă care va consta dintr-un teren 
de handbal redus, unul de volei, tenis 
și baschet, care în timpul iernii vor 
putea fi folosite, și pentru patinaj și ho
chei pe gheață Această bază sportivă 
se amenajează prin munca patriotică a 
sportivilor din instituțiile, fabricile și 
școlile orașului, înregistrîndu-se un nu
măr de 362 participanți la acțiune. Pînă 
acum s-au transportat 200 m cubi de 
pământ, 60 m cubi de piatră cubică și 
s-au săpat șanțurile terenului de hochei 
pe. gheață care a și fost pus la dispozi
ția iubitorilor acestui sport.

Tot prin muncă patriotică a fost ame
najată sala de gimnastică a bazei spor
tive, aportul principal fiind adus de 
elevii școlii profesionale din localitate.

Lucrările pentru terminarea acestei 
baze sportive, care va contribui în mare 
măsură la dezvoltarea activității spor
tive 'lin Odorhei, decurg în bune condi- 
țiuni și pînă în primăvară vor fi date 
în folosință toate terenurile ei.

BALASZ și IOAN BARTHA-coresp.

Luptătorii gălățeni pe un drum bun
Era una din ultimele etape ale cam

pionatului republican pe echipe. Antre
norul reșilenilor l-a întrebat pe condu
cătorul unei alte echipe din Banat :

— De ce stai încruntat ? Te frămîntă 
viitoarea întîluire ?!

— Vrei să spui că, vouă, gălătenii 
nu v-au produs destule griji ?

Reșiteanul i-a răspuns cu un zhnbet. 
Cui nu i-au produs emoții luptătorii 
din orașul de pe malul Dunării ?

Dacă cu cîfiva ani în urmă echipa din 
Galați era o debutantă în întrecerile 
interne și o eventuală întîluire cu un 
sportiv din acest oraș nu producea prea 
multă bătaie de cap, în prezent situa
ția este cu totul alta. De altfel, în ul
timul timp, luptătorii gălățeni au ocu
pat locul V în ierarhia celor mai bune 
echipe de lupte din țară.

Dar este cazul să amintim și de alte 
succese obținute de sportivii gălățeni. 
In primul rînd ne referim la titlul de 
campion republican cucerit de Ion Po
pescu, la lupte libere seniori, de cele 
patru locuri IV obținute de Nicolae 
Popescu, Iordan Chiriță, Ion Cristoiu 
și Manole Panait, cu prilejul campio
natelor de seniori la lupte libere și 
clasice.

In privința tinerelor cadre situația se 
prezintă poate și mai bine. Cu prile
jul întrecerilor de „clasice", rezervate 
juniorilor, cea de a doua regiune a 
țării s-a arătat a fi Galați. Trei locuri 
II ocupate prin Vintilă Drăguț, Constan- 

lixemplele pe care le-am dat mat 
sus sint insă ale unor membri din 
consiliul asociației sportive. Dar actin', 
vrem să amintim și despre felul cum 
activează un organizator de grupă 
sportivă. La Oficiul central farma
ceutic activitatea sportivă lăsa foarte 
mult de dorit. Echipamentul sportiv cu 
care era dotată grupa s-a împrăștiat, 
iar cotizațiile U.C.F.S. erau plătite cu 
foarte mari intirzieri. Cerind ajutorul 
organizației de partid (secretar tov. Gh. 
Florea), organizatorul sportiv Constan
tin Boca a reușit să pună la punct 
treburile. Ba mai mult, a însuflețit 
activitatea sportivă, organizind mici 
competiții rezervate membrilor U.C.F.S. 
de la Oficiul central farmaceutic. Pri
mul rezultat obținut a fost înscrierea 
a încă 50 de noi membri U.C.F.S. 
și achitarea la zi a cotizațiilor res
tante. Un exemplu asemănător ni-1 ofe
ră și grupa sportivă de la Ministerul 
Sănătății. Organizatorul sportiv fiind 
plecat pe teren și lipsind mult timp, 
s-a neglijat problema activizării mem
brilor U.C.F.S. In prezent, datorită 
sprijinului dat de comitetul de partid 
și a muncii depusă de Gh. Dumitrescu, 
membru al consiliului asociației spor
tive, activitatea a reînceput, s-au achi
tat cotizațiile, a crescut interesul față 
de organizarea excursiilor și a altor 
activități sportive.

in momentul de față toată atenția 
noastră în ceea ce privește sportul de 
mase este îndreptată către buna des
fășurare a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. După ce am ținut o ședin
ță de consiliu in legătură cu această 
problemă și am stat de vorbă și cu 
organizatorii sportivi, am pus în apli
care cele preconizate. Am înzestrat 40 
de unități cu tot ce este necesar bunei 
desfășurări a competițiilor. Au fost 
distribuite 14 mese de tenis și peste 
120 de garnituri de șah. Pentru a asi
gura continuitatea pregătirilor Spar
tachiadei de iarnă — la tenis de masă 
— am distribuit un număr suficient 
de mingi și vom continua și pe viitor 
să facem acest lucru. In cadrul uni
tăților noastre de producție lucrează un 
număr însemnat de profesori de cul
tură fizică medicală. De aceea, noi am 
cerut ajutorul lor și în 15 unități au 
și început pregătirile pentru gimnas
tică. Printre acestea se află Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino", Spitalul „Dr. V. 
Babeș", Spitalul „Vasile Roaită" etc.

Succesele noastre se datoresc deci 
numai și numai faptului că nu am 
căutat niciodată să rezolvăm singuri 
sarcinile ce ne-au stat in față. Am 
apelat întotdeauna la activul obștesc 
și rezultatele nu au întîrziat să apară. 
De aceea, de la bun început ne-am 
ocupat în mod special cu cei 9 membri 
ai consiliului asociației noastre sporti
ve, noi aleși. Membrii realeși i-au aju
tat cu drag, le-a îndrumat cu atenție 
primii pași în munca pe care au pri
mit-o știind că în acest fel colectivul 
nostru se întărește și putem obține 
succese și mai frumoase ca pînă acum.

VINTILĂ BURLACU
președintele asociației sportive 

Sănătatea București

tin Tăirhse și Ion Capus, două locuri IV 
obținute prin Ion Gabor și Ștefan Coor- 
doneanu și un loc V adus regiunii de 
Ene Ursei dovedesc că s-a muncit din 
plin și cu bune rezultate în acest do
meniu. Recentele finale ale juniorilor 
specialiști în „libere*  au adus regiunii 
Galați trei locuri printre primii șase.

Cui se datoresc aceste succese ? în 
primul rînd, desigur antrenorilor. Ștefan 
Rabin, Ion Donose și — într-o mai 
mică măsură — Alexandru Tătaru au 
depus și depun eforturi susținute pen
tru promovarea acestei discipline în 
nudul tinerilor din orașele și satele re
giunii. De la o singură secție de lupte 
înființată cu câțiva ani în urmă, s-a 
ajuns ca în prezent să funcționeze opt 
secții.

Cea miai mare și mai puternică secție 
de lupte este desigur G.S.O. Galați. Aci 
activează cu regularitate aproape 50 de 
sportivi, dintre care 38 sînt legitimați. 
La Dinamo Galați, din cei 25 de spor
tivi care se pregătesc de trei ori pe 
săptămînă 14 sînt legitimați. De ase
menea, centrul de antrenament, care 
funcționează în localitate a dat pînă în 
prezent o serie de valoroși luptători. 
Aci a început să-și perfecționeze măies
tria Nicolae Martinescu, îordaclie Ena- 
clie și Ion Cristoiu. Aci învață în pre
zent „abecedarul*  sportului luptelor 
Costel Corneann. Deși nu are decît 
vîrsta de 15 ani el a fost unul dintre 
cei mai aplaudați eoncurenți de la cam-

M-fidn uitat fără să vreau în sacul 
lui Moș Gerilă. în despărțitura rezer
vată dulciurilor. E plină cu bunătăți I...

Să vedeți cum s-a întâmplat : mă urc 
în „32“ și cu cine credeți că mă în
tâlnesc ? Cu omul care îl aprovizionează 
pe Moș Gerilă cu bomboane I Mai pre
cis, cu Ilie Ioniță, șeful secției drageuri 
și președintele asociației sportive a fa
bricii de produse zaharoase — „Bucu
rești**.

■— Frumoasă glazură ! — începe dis
cuția președintele, arătîndu-mi zăpada de 
afară.

Trai sportive de la fabrica de produse zaliaroase-Bucurcști. La ce lucrează ?
La una din uriașele comenzi făcute de Moș Gerilă pentru copiii cuminți și silitori: 

„dropsuri bune și drageuri, caramele și jeleuri"...
Foto: V. Ba geme

— Frumoasă — răspund.
— Știi ce i-ar mai trebui ?
— Nu știu. In orice caz, sare are 

destulă.
— Să-ți spun eu...
Și-mi spune... Eu îl ascult atent, ca 

de fiecare dată. Știu că e îndrăgostit 
de meserie. De la tortă, trece la pro
fiterol, la mascote, apoi îmi cere pă-

PE ECRANE

„Sportul în imagini66 nr. 6
Jumalul „Sportul în imagini" nr. 6 

este gata să ia drumul cinematografelor. 
Obișnuiții stadioanelor și amatorii de 
sport vor avea prilejul să revadă o 
serie de manifestații sportive la care au 
participat, sau să facă cunoștință cu 
aspecte inedite din viața sportivilor.

Să începem cu... începutul: „Frun- 
iași în muncă și în sport**  se intitulează 
primii zeci de metri de peliculă, în 
care sînt prezentate aspecte din acti
vitatea alpină a unor muncitori de la 
fabrica de hîrtie din Zămcști. Remarcăm 

pionatele... seniorilor. Diploma de merit 
primită din partea F.R.L., pentru com
portare excepțională, trebuie să consti
tuie pentru acest tînăr sportiv un și 
mai mare imbold în pregătirea sa.

în ceea ce privește centrul dc lupte 
de la Ivești, deși nu ființează de prea 
multă vreme, totuși sportivii din acea
stă comună au obținut un prim succes 
prin Manole Panait, care s-a clasat pe 
locul IV la categoria 97 kg. Tuluceștii 
este un alt centru sătesc unde luptele 
au fost repede îndrăgite. Păcat însă că 
profesorul de educație fizică, Nicol au 
Vicleanu, care nu are alte treburi ob
ștești numai pentru a ajuta la dezvolta
rea secției de lupte, nu își vede în mod 
serios de treabă.

Cele două secții din Brăila, deși sînt 
înființate de mai multă vreme, nu au 
adus un aport prea mare în ceea ce 
privește performanțele la lupte. Antre
norul Alexandru Tătaru, care activează 
la G.S.O. Brăila, vădește o slabă preo
cupare, deși are posibilități.

Credem că în această regiune vor 
putea fi obținute rezultate și mai bune 
dacă se va acorda o atenție sporită 
campionatelor pe plan local, oare au fost 
neglijate în ultima vreme. Punîndu-se 
accent și pe mai departe, pe activitatea 
de promovare a elementelor din mediul 
sătesc, antrenorii trebuie să asiste la 
eît mai multe competiții de mase pen
tru a se descoperi noi sportivi.

TKBERHJ BAN 

rerea asupra unei noi rețete de jeleuri. 
Nu răspund, fiindcă nu mă pricep. Cînd 
ajunge la „indiană", îndrăznesc, și ar 
mintesc și eu de... Cioâltea. Degeaba, 
nu pot schimba subiectul. In sfîrșit, 
la ,,Ca>rpa4iu reușesc și aduc vorba de 
schi. Discuția alunecă spre sport, pe 
pîrtia bătătorită a Spartachiadei...

— Ați început ? — întreb.
— De mult. Peste cîteva zile avem 

finalele.
— Și care e mai bună ?
— Ciocolata ! A învins secția fon

dau te la scor ! Iu finale, vii ?

*— Cum să nu...
— Poale vă interesează să aflați și 

unele... secrete de fabricație. Să vedeți 
ce șarje scoatem noi...

★

Peste zece minute eram în fabrică și 
asistam la elaborarea unei șarje de... 
ciocolată. Se turna în diferite forme de 
tablă, apoi, cu ajutorul unei benzi, mer- 

performanța opera torului care, filmînd 
escaladarea Sentinelei Curmăturii din 
Piatra Craiului, — se poate spune — 
s-a luat... la întrecere cu alpiniștii. Al 
doilea act al „Sportului în imagini" pre
zintă finalele „Cupei Agriculturii** : vic
toria ciclistei Ioana Durdău. meciurile 
de volei și de fotbal.

Prin intermediul aparatului de filmat, 
spectatorii pătrund și într-un adevărat 
laborator sportiv — școala sportivă din 
Brașov, iar cei care n-au fost prezenti 
în sala Dinamo la primul concurs re
publican de gimnastică artistică și acro
batică, își pot da seama acum de fru
musețea acestei noi discipline sportive 
admirîndu-i pe studenta Mihaela Sol«- 
monov-Filip, pe dinamovistul Alexandru 
Szilagyi, ca și măiestria gimnaștilor din 
Lipova, care au smuls ropote de apla
uze cu numărul lor de piramide.

Amatori de rugbi, vă amintiți de sigur 
splendida cursă a lui Irimescu și im
presionanta săritură făcută de el în a- 
propierea terenului de țintă cu prilejul 
meciului Grivița Roșie — Spartak Fraga 
din cadrul „Cupei campionilor euro
peni*.  Acum aveți prilejul să-1 revedeți 
pe Irimescu în acea fază de neuitat și 
încă, filmat cu încetinitorul.

N-au fost uitați nici amatorii de fot
bal. Sînt prezentate faze din meciul 
Steagul roșu — Fenerbahce din cadrul 
turneului balcanic, ca și solemnitatea 
de înmînare a trofeului cucerit de fot
baliștii brașoveni. Revedem apoi pasio
nanta. finală a „Cupei R.P.R.*.  Sînt 
prezentate atît faze din joc cît și — 
ceea ce mărește interesul — aspecte 
din munca în producție a fotbaliștilor 
turdeni, ca și primirea entuziastă făcută 
învingătorilor de iubitorii balonului ro
tund din orașul de pe malurile Argeșu
lui.

Pe scurt, putem aprecia scurtul metraj 
„Sportul în imagini**  nr. 6 ca o reușită 
a studioului „Alexandru Sabia*.

— m t. — 

gea la răcire, iar de-acolo, la ambala]*  
Am fost după aceea la secția patiserie, 
la drageuri, la caramele... M-am uitat, 
cum s ar spune, prin tot sacul lui Moș 
Gerilă ! Im fiecare sortiment, Ilie Io
niță îmi dădea explicații. Nu se mai 
întâmpla însă ca în autobuz : gustam 
și înțelegeam totul !...

In fabrică, oamenii... lui Moș Go
rilă, lucrau de zor și în mare .. taină t 
geamantânașe (pentru copiii cuminți și 
silitori) cu fel de fel de dulciuri. înăun
tru, umbreluțe, figurine de ciocolată, 
bomboane speciale pentru pomul de 
iarnă... O sumedenie de bunătăți. ! Toate 
numai și numai de calitate superioară. 
A știut Moș Gerilă de unde să se apro
vizioneze ! Colectivul de muncă al 
acestei fabrici și-a îndeplinit planul de 
producție pe anul curent încă din luna 
trecută.

Acum, ănd am cunoscut mai înde
aproape tinerii de la A. S. București-za- 
haroase, înțeleg mai bine de ce preșe
dintele spunea că întrecerile pe secții 
din cadrul Spartachiadei sînt. atât de 
disputate. I-o spune secție de drageuri, 
caramele sau produse laborator, dar aici 
lucrează maestra sportului la canotaj 
Elena Lipalit, maestra sportului la ci
clism Silvia Stănescu fi alte zeci de 
tinere fi tineri fruntași în muncă. £» 
sport, la învățătură... Intr-un cuvînt, 
niște... bomboane de sportivi I

V. TOFAN

LA O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
SĂTEASCA

46 de tineri și tinere de la asociația 
sportivă Viața nouă din comuna Fră
țești, raionul Giurgiu, au participat 
la întrecerile de șah și tenis de masă 
din cadrul primei etape a Spartachia
dei de iarnă. Pe primele locuri s-au 
clasat Costel Olteanu, Ion Năstase și 
V. Ioanițescu la tenis de masă și Sta
nică Stan, Tudor Năstase la șah.

Asociația sportivă Viața nouă și-a 
format, de curind, secția de gimnastică 
în care activează 112 băieți și 72 fete. 
Alți sportivi se antrenează la haltere, 
trintă și săniuțe. O muncă rodnică 
pentru pregătirea acestor sportivi des
fășoară profesorul de educație fizică 
Jenică Stan.

Traian Barbălată — coresp.

ȘCOALA DE TINERET LA LUPTE

Cu cîțiva ani în urmă, în orașul 
Sighet a luat ființă o școală sportivă 
de tineret la lupte. Conducerea școlii 
a fost încredințată antrenorului luliu 
Takacs. In acest an școala a obținut 
patru titluri de campioni regionali la 
lupte libere.

Acum, de trei ori pe săptămînă. 32 
de tineri muncitori forestieri și elevi 
se antrenează pentru a deveni Iruntași 
••n această ramură de sport.

Grigore Dăbală — coresp.

SE DESCHID PATINOARELE

Prin grija asociațiilor sportive Pre
paratorul și Minerul s-a deschis, la 
Lupeni, un splendid patinoar. Au fost 
amenajate vestiare, iar patinoarul a 
fost dotat cu instalație de iluminare 
fluorescentă. Aici se vor desfășura în
trecerile de patinaj din cadrul Spae- 
tachiadei de iarnă, iar echipa de ho
chei pe gheață Preparatorul se va pre
găti pentru a participa la campionatul 
de calificare.

Astfel de patinoare se vor deschide, 
în curînd, și la Vulcan, Petrila și Pe-i 
Iroșeni.

S. Băloi — coresp.
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Juniorii au fost la înălțime!
• Numeroși tineri cu perspectivă • Dispare decalajul!

' ® Un concurs cu multe note de 9 $i 10... dar și cu corijenți
INIȚIATIVA FEDERAȚIEI de spe

cialitate. de a inaugura încă din 
acest an pregătirile în vederea Cri
teriului mondial de scrimă a tineretu
lui s-a dovedit binevenită. In acest 
sens, concursul republican de selecție 
— primul de acest fel — desfășurat 
sîmbălă și duminică în Capitală a ’ 
dat prilej specialiștilor să-și formeze 
o imagine de ansamblu asupra posi
bilităților tinerilor noștri scrimeri, să 
vadă totodată încotro trebuie îndrep
tată mai mult atenția. Unanimi, antre
norii prezenți la concurs au recunoscut 
faptul că dispunem de un mare număr 
de tineri tâlentați, în măsură să urce 
vertiginos treptele consacrării. Se au 
în vedere scrimeri prezenți în multe 
concursuri rezervate seniorilor (Boga, 
Weissbock, Viorica Dragoș, Suzana 
Tasi, Marina Stanca, Husar) dar și 
alții, la fel de talen-tați (Țiu, Radocea. 
Costescu, Manuela Chira, Gcvidan 
Derviș. Iercoșan, Schmidt, Băluțescu). 
La aceștia se adaugă tineri scrimeri 
cu o bogată experiență competițională. 
cum ar fi Ana Ene, Drîmbă și Hau- 
kler, care completează lotul speranțe
lor noastre în vederea importantului 
eveniment din primăvară găzduit de 
orașul Cairo.

UN FAPT DEOSEBIT de pregnant 
remarcat cu prilejul concursului : de
calajul valoric dintre seniori și juniori 
s-a redus simțitor. Acest lucru nu tre
buie ințeles ca o scădere a nivelului 
valoric al scrimerilor seniori (ultimele 
confruntări internaționale au demonstrat 
că ne aflăm, cu mici excepții, la un 
stadiu satisfăcător) ci, că tineretul a 
dat o adevărată bătălie pentru cali
tate. Explicația rezidă, în principal, 
în aceea că antrenorii noștri au în- - 
țeles să promoveze în echipele de se
niori, multe elemente tinere, -asigtirin- 
du-le astfel o participare activă in 
competițiile cu caracter oficial. Pro- 
cedînd astfel, antrenorii au înregistrat 
multe satisfacții. Ne amintim, de pildă, 
de frumoasa comportare avută la fi
nalele republicane din acest an de 
numeroși tineri scrimeri printre care 
și toți protagoniștii concursului la 
care ne referim...

DACA ARBITRII concursului ar fi 
trebuit să pună note, desigur că în... 
catalog ar fi figurat mulți 9 și 10... 
In afară de cîștigătorii probelor care, 
pe lingă nota maximă au primit și 
frumoase premii în obiecte și echi-

pament sportiv, trebuie să scoatem 
în relief comportarea frumoasă a unor 

care au „urcat" pentru prima 
planșă, într-un concurs re- 

Cîteva nume: Dorodici 
Cluj), Silvia Ungureanu 

nr. 1 Buc.), Costache Dumi- 
(S.P.C.), Boambă (S.S.E. Plo- 
M. Alecit (C.S.O. Craiova), 
(Petrolul Ploiești), Eghimenco 
Constanța).

trăgători 
oară pe 
publican. 
(C.S.M. 
(S.S.E. i 
treiscu 
iești), 
Cristof 
(Farul , ,

CU TOATA părerea de rău, trebuie 
să arătăm că acest concurs a... 
dențiat și cîțiva corijenți. 
rînd, Petru 
nici măcar să se califice in turneul 
final 1 ? Și la fel, Dumitru Popescu, 
trăgător cu calități, promovat chiar în 
lotul republican, dar care — insufi
cient pregătit — a „rămas" în preli
minarii. Inexplicabil de slab s-a com
portat și Roosz, unul dintre favoriți 
în proba de floretă, clasat tocmai pe 
locul VI—VII I Lui Roosz, în spe
cial, i-am recomanda mai multă mo
destie, mai multă sîrguință în pregă
tire. Calități, de altfel reliefate in pe
rioada debutului său...

O FRUMOASA SURPRIZA — or
ganizarea. Catedra de scrimă a Insti
tutului de Cultură Fizică s-a achitat 
conștiincios de misiunea încredințată 
de către federație, demonstrînd că și 
în alte 
deplină 
Mircea 
prestat 
Tăria se

evi- 
In primul 

Ilabala care n-a reușit

ocazii poate fi solicitată cu 
încredere. Tovarășul asistent 

Baia și studenții — care au 
arbitraje — Denisa Berindei, 
Murețanu, Octavian Vintilă, 

Ladislau Rohoni și Sorin Poenaru — 
merită felicitări.

TI BERI U STAMA

Nai mult curaj,

în
de 

su-

multe 
nivelul 
Cu a- 
lucruri

O înfrîngere la numai 11 puncte in 
fața unei echipe de talia reprezenta
tivei R.P. Polone, mai ales cînd ai 
condus la scor mai bine de 25 de 
minute, nu este de natura insuccese
lor care să îngrijoreze. Apreciind 
treaga evoluție a reprezentativei 
tineret a țării noastre avem chiar 
ficiente motive de satisfacție.

In primul rînd nu trebuie să uităm 
faptul că antrenorul Constantin Dînes- 
cu a pus pe picioare această echipă 
cu numai cîteva luni în urmă. El a 
selecționat o serie de elemente cu 
frumoase aptitudini, unele ou o deo
sebită îndemînare (Sanda Dumitrescu, 
Filofteia Izbiceanu), cele mai 
dintre ele avînd și o talie la 
cerințelor baschetului modern, 
cest lot el a realizat multe
frumoase, prezentîndu-ne o echipă care 
s-a arătat in real progres față de 
ultima evoluție internațională (meciul 
cu selecționata R.S.F.S. Ruse).

Partida cu experimentatele baschet
baliste poloneze ne-a scos la iveală, 
la început, o formație lipsită de orice 
complex de inferioritate. Tinerele noas
tre jucătoare nu s-au socotit dinainte 
învinse și au asaltat cu mult elan, 
din primele minute, coșul’ advers. Tac
tica aceasta a dezorientat într-o oare
care măsură formația poloneză, care 
nu s-a regăsit decît spre jumătatea re-

Un reușit concurs studențesc la București
în sala de sport a Institutului de 

Științe Juridice s-a desfășurat un reu
șit concurs de scrimă rezervat stu
denților din Centrul Universitar Bucu
rești. Organizarea, asigurată de ca
tedra de educație fizică a Universității 
„C. I. Parhon" (prin tov. asistent 1. 
Rădulescu) a fost excelentă. La con
curs au participat un număr de 40 
de trăgători — începători și avansați. 
Rezultate tehnice. Floretă fete: 1. Va
leria Lutman (Univ.) ; 2. Denisa Be
rindei (I.C.F.) ; 3. Oprița Draga-lina 
(Univ.) ; 4. Dana Dumitriu (Univ.).

Floretă băieți (începători) : 1. I. Beju 
(Univ.) ; 2. L. Badea (Univ.) ; 3. D. 
Donescu (I.P.) ; 4. Gh. Tudor (Univ.). 
Floretă băieți (avansați) : 1. C. Țin
tea (Univ.) ; 2. D. Popescu (I. Pe- 
dag.) ; 3. C. Retezatu (I.P.); 4. M. 
Boneanu (I.P.). Sabie: 1. T. Șerbă- 
nescu (Univ.) ; 2. G. Purcărea (I.P.)j 
3. Al. Păușescu (I.S.E.) ; 4. M. An- 
ghelescu (Univ.), Clasamentul pe e- 
chipe: 1. Univ. „C. 1. Parhon" 101 >/, 
p; 2. Inst. Politehnic 47*/ 2 p j 3. 
I.S.E. 16 pi 4. I.C.F. 10 p.

DINAMO BUCUREȘTI NU ȘTIE CĂ UN MECI
Invingind pe Știința cu scorul de 

25—20, în cadrul celei de a doua etape 
a „Cunei de iarnă", handbaliștii de la 
Dinamo București ne-au făcut din plin 
dovada calităților lor, încîntînd publi
cul spectator prin rapidi
tatea și varietatea acțiu
nilor de atac. Pentru toți 
cei prezenți sîmbătă sea
ra în sala Dinamo este 
clar că handbaliștii dina- 
moviști alcătuiesc o echi; 
pă redutabilă, în mod cert 
cea mai bună a handba
lului nostru masculin.

Din păcate insă alături 
de aceste aprecieri poziti
ve, care lac fără îndoială 
cinste echipei dinamoviste, 
ne vedem obligați — și 
aceasta riu este pentru pri
ma oară — să ne oprim 
și asupra unui aspect ne
gativ din jocul echipei 
Dinamo București. Este 
vorba de scăderea ritmu
lui de ioc iu anumite pe
rioade. Și în meciul cu 
Știința, ca și in alte oca
zii. handbaliștii de la Di
namo au avut perioade, 
este adevărat scurte, în 
care mingea nu a mai cir
culat cu aceeași viteză, 
în care finalizarea acțiu
nilor se făcea mai greu 
din cauza unei insuficien
te circulații a jucătorilor 
și în care apărarea nu mai 
reacționa cu promptitudi
ne la acțiunile adversa
rului. Și astfel, după ce 
o repriză echipa a jucat 
excepțional, depășind, mai

de la Dinamo. Noi credem că este vor
ba de momente de autoincredere exa
gerată, de desconsiderare a adversaru
lui. Spunem acest lucru deoarece am 
văzut echipa Dinamo luptînd și jucînd

Cornel Oțetea trage la poartă din plonjon prin evitare. 
Fază din jocul Steaua—Rapid

Foto : P. Romoșan

ARE 60 DE MINUTE?
lucru: valoarea unei echipe într-un 
meci este determinată nu de rezultatele 
anterioare sau de „sonoritatea" nume
lor jucătorilor din formație, ci de felul 
în care știe să joace de-a lungul celor 
60 de minute ale unei partide...

REP.

ffgjTI: Id A I IUTi =—    E—'

mai multă personalitate in joc
prizei secunde. Pînă atunci, baschet
balistele noastre s-au „bătut" — în 
apărare — pentru fiecare minge cu 
o ambiție demnă de remarcat, au cules 
multe baloane sub panou (deși Urba- 
niak, pivotul advers, le depășea in 
înălțime evident), iar în atac au com
binat simplu și rapid, concretizîndu-și 
acțiunile de cele mai multe ori, fie 
din apropierea panoului, fie de Ia

Filofteia Izbiceanu într-o spectaculoasă 
pătrundere spre coș. Fază din jocul 
R.P.R. (tineret) — R. P. Polonă.

semidistanță. Și, din acest punct de 
vedere, Sanda Dumitrescu, Filofteia 
Izbiceanu, Margareta Simon și Mag
dalena Wagner pot fi notate cu un 
calificativ foarte bun.

A fost suficient însă ca în echipă 
să se producă o singură defecțiune

ales în primele minute, apărarea stu
denților de o manieră categorică, în 
repriza secundă i-am văzut pe dinamo- 
viști total schimbați.

Asemenea fluctuații valorice pe du
rata unui singur meci au produs de 
multe ori serioase necazuri jucătorilor

foarte bine din primul și pînă în ulti
mul minut de joc (meciurile cu Dukla 
Praga) și — ca urmare a acestui lucru 
— realizînd victorii de mare presti
giu.

Este neîndoios că echipa Dinamo 
București are posibilități să elimine a- 
ceastă lacună din jocul ei, care i-a adus 
șî sîmbătă seara pe dinamovîști în si
tuația de a lace mari eforturi în fina
lul jocului. Pentru că să nu uităm un

(ieșirea lui Wagner pentru 5 greșeli 
personale) și ca formația poloneză să 
treacă la o apărare „om la om" mat 
agresivă, ca jucătoarele noastre să 
se piardă complet. Nici una dintre ele 
nu și-a mai găsit locul pe teren, pa
sele greșite au curs lanț și o total 
nejustificată teamă față de adversare, 
care egalaseră și luaseră avantaj, a 
fost din ce în ce mai evidentă.

Această situație a scos în relief o 
carență a echipei, față de care an
trenorul Constantin Dinescu trebuie 
să fie foarte atent în munca sa vi
itoare s lipsa de curaj și stăpînire, 
unele momente de nervozitate, reflec
tate în executarea greșită a unor pro
cedee tehnice și aruncări la coș atunci 
cînd echipa este condusă. Și aces
tea sint caracteristice nu numai juri4 
toarelor de rezervă ci și celor ca.
alcătuiesc „5“-ul de bază al echipei.
In plus, nu trebuie să trecem cu ve
derea faptul că o serie de jucățpare 
talentate și cu apreciabile cai'tați cum
ar fi Agnes Vogel, Roxaț.a Dumitrescu, 
Georgeta Horacek ș.a. dacă ar fi dovedit
mai multă inițiativă în joc, mai multă 
personalitate, ar fi putut aduce echipei 
un aport mai prețios. Sînt lucruri care 
pot fi remediate printr-o muncă susți
nută atît la cluburile lor cît și în lotul 
republican.

In orice caz, pentru formația fe
minină de tineret partida cu prima 
echipă a R.P. Polone a fost un foarte 
bun prilej de învățăminte.

ADRIAN VASILIU

—===== ==—
MODIFICAREA „REGULII LIMITE! DE TiMP“
Cu ocazia ultimului congres al Fe

derației internaționale de tenis de 
masă s-au luat o serie de hotărîri 
printre care — una deosebit de im
portantă — privește modificarea re
gulii limitei de timp. Iată textul des
pre care este vorba :

„In toate competițiile organizate 
după regulamentul tenisului de masă 
și cel al competițiilor internaționale, 
in afară de cazurile arătate mai jos, 
se modifică regulamentul jocului de 
tenis de masă, capitolul IV, art. 7

începe și activitatea in țară
® Elemente talentate în echipele de juniori © Azi începe „Cupa
30 Decembrie" la M. Ciuc @ Plecarea echipei R.P.R ia Kiev

Competiția de juniori rezervată e- 
chîpelor bucureștene își dove
dește din plin utilitatea. Peste 

100 de tineri hocheișfi sînt angrenați 
îmtr-o întrecere de amploare, ceea ce
Ie permite să înregistreze progrese 
evidente. In această privință, primele 
jocuri au arătat că o linie de viitor 
este cea alcătuită din Patraulea (14 
ani), Ivănescu (16 ani) și Tăbăcaru 
(16 ani), de la I.T.B., jucători care 
îmbină tehnica avansată a patinaju
lui modern cu inventivitatea și inte
ligența în joc. O altă linie care joacă 
promițător este cea alcătuită din 
Scheau, Mihăilescu, Costea, de la 
același club. Toți aceștia se remarcă 
de obicei în meciurile de juniori, dar 
au făcut față cu succes și meciului 
susținut împotriva lui Dinamo, în 
campionatul de seniori al Capitalei, 
la care I.T.B. participă aproape cu 
aceiași jucători din echipa de juniori. 
Elemente talentate se găsesc și în 
celelalte echipe: Stefanov și Petrescu 
de la Steaua, Știr de la S.S.E. etc. 
Juniorii dinamoviști, fără a avea in
dividualități care să se remarce în
mod deosebit, lasă o plăcută impresie

Timpul rece a dat un puternic 
impuls și activității de hochei 
pe gheață din țară. Și, ca tot

deauna, Miercurea Ciuc este și în acest 
an în frunte. Asociația sportivă Avîn- 
tul, din localitate, organizează timp 
de 3 zile (începînd de azi), tradițio
nala competiție „Cupa 30 Decembrie", 
1a care se înregistrează o participare 
record: opt echipe. In afara forma
țiilor locale Avîntul și Voința, vor 
mai concura pentru cucerirea trofeu
lui pus în joc echipele bucureștene 
Dinamo și Știința București, Știința 
Cluj, Progresul Gheorghieni, Mureșul 
Tg. Mureș și Tîrnava Odorhei. Primul 
tur este eliminatoriu, apoi învingătorii 
se vor întîlni între ei, iar învinși își 
vor disputa locurile 5—8.

Echipa noastră reprezentativă și-a 
amîna-t plecarea la Kiev pentru 
astă-seară. Jucătorii noștri vor 

părăsi Capitala cu trenul șî vor juca 
cu reprezentativa R.S.S. Ucrainene în 
zilele de 28 și 29 decembrie. Vor face 
deplasarea următorii jucători: Sofian, 
Pușcaș, Czaka, lonescu, Varga, Pană, 
Szabo II, Ferenczi, Szabo I, Biro, 
Andrei, Tacaci, Cazan, Kalamar, Cio- 
botaru, Otvoș și Ioanovici. Antrenorii 
lotului sînt M. Flamaropol și I. Tiron. 
Din cauza acestei schimbări în pro
gram, vizita echipei Vorwărts Berlin 
se va produce în primele zile ale lui

„Jocul de țăcăneală" după cum ur
mează :

Dacă un set nu s-a terminat după 
15 minute de la începerea sa, arbi
trul sau cronometrorul — dacă există 
— iii va întrerupe, pronunțînd „stop" 
și jucătorii vor fi înștiințați înainte 
de a se efectua serviciul următor că 
seitut va continua după „regula acti
vizării" în felul următor :

Jucătorul care urmează să servească, 
are dreptul să lovească mingea de 
12 ori în afara loviturii de serviciu 
și dacă toate aceste lovituri sint răs
punse bine de către adversar, acesta 
va ciștiga un punct.

In timp ce se joacă după „regula 
activizării", serviciul se schimbă după 
fiecare punct.

Iintr-o partidă in care unul din se
turi nu s-a terminat in 15 minute și 
s-a aplicat „regula activizării", se
turile următoare se reduc la 10 minute, 
după care, dacă nu s-au terminat, se 
aplică aceeași regulă.

Numărătoarea schimburilor va fi 
făcută de către un oficial, altul decil 
arbitrul — de către cronometror.

Această regulă intră in vigoare pen
tru sezonul 1961 —1962 și va fi even
tual prelungită pentru încă un sezon 
pe cale de 'decizie a Comitetului Di
rector al F.I.T.M.

Regula nu se va aplica la campio 
n-atele continentale în această perioadă 
decît pe baza deciziei Federației Con 
tinentale respective și la Campionatek 
Mondiale 1963 decît cu acordul ma 
jori tății juriului “.

La noi în țară această modificări 
de regulament intră în vigoare li 
1 ianuarie 1962.

SPORTIVI,
cereți

AGENDA SPORTIVULUI
PE 1962

apărută în editura U.C.F.S.
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Ce fac fotbaliștii acum ?...
Iairma a acoperit terenurile cu zăpadă și s-air putea crede că fotbaliștii 

și-au încetat complet activitatea. In realitate, pregătirile lor continuă 
— fie în sală, fie în aer liber (bineînțeles, acolo unde este cu putință). 

In rînduri'le care urmează notăm cîteva vești transmise de corespondenții 
noștri în legătură cu activitatea fotbaliștilor în această perioadă.

Pe Valea Jiului...

de analiză a

PETROȘENI (prin 
telefon). Fotbaliștii 
de la Jiul au fă
cut ultimul antre
nament din acest 
an în ziua de 19 
decembrie, iar peste 
două zile au par
ticipat la ședința 

activității din turul
campionatului.

Majoritatea jucătorilor an intrat în- 
tr-o scurtă vacanță. Ciomoavă și Ra-
cosi se pregătesc în continuare pen
tru... cursurile Institutului de Mine,

complimentare, în aer liber. întregul 
lot de jucători și echipa de tineret 
manifestă conștiinciozitate și, dacă 
vreți, chiar entuziasm.

Acestea sînt, deocamdată, cîteva a- 
mănunte legate de antrenamentele 
echipei Steagul roșu, pe care le pu
tem completa cu afirmația, că se 
muncește cu seriozitate pentru obți
nerea unui stadiu avansat de pre
gătire.

CAROL GRUIA, coresp. regional

Dorințele antrenorului 
Reinhardt

ne-a spus: „Dorim sa ne îmbunătă
țim jocul și să obținem prin el re
zultate maii bune decit in turul cam
pionatului, evitînd astfel zona retro
gradării în care ne aflăm. Putem a- 
tinge aceste obiective dacă toți jucă
torii vor înțelege să depună toate e- 
forturile chiar de la începutul perioa
dei pregătitoare".

ȘT. IACOB, corespondent

Dinamo Bacău va reîncepe 
antrenamentele la 5 ianuarie

unde ambii sînt studenți în anul I. 
De asemenea, Tîlvescu studiază in
tens. El este în ultimul an al școlii 
de maiștri.

întregul lot se va reîntîlni la Pe- 
troșeni la 3 ianuarie 1962, dată fixată 
pentru reluarea antrenamentelor.

★

Minerul Lupeni și-a întrerupt pre
gătirile la 21 decembrie pentru o 
scurtă vacanță care va dura pînă la 
4 ianuarie 1962. In urma indicațiilor 
medicului, '/asin a plecat pentru tra
tament la Băile Ilenyjlane.

S. BĂLOI, corespondent

BACĂU (prin te
lefon). Invățînd din 
greșelile comise as- 
tă-vară, cînd e- 
chipa Dinamo Ba
cău a întrerupt ori
ce activitate, per- 
mițînd jucătorilor 
să intre într-un re

Vrml dintre talentafii gimnaști participant la „Cupa Clubului sportiv școlar 
București", Petre Didac (C.S.S. Cluj), lucrlnd la bară

Foto: T. Roibu
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EXAMEN IN PLINĂ VACANȚĂ

Steagul roșu în fața unui 
sezon încărcat

BRAȘOV (prin 
telefon). îmbrăca ți 
în treninguri, cu 
ciorapii peste pan
taloni și cu căciu
lite de lînă pe cap, 
jucătorii echipei 
Steagul roșu își 
continuă antrena
mentele pe zăpada 
înghețată, așternu
tă deasupra gazo
nului de la stadio-

1 nul Tineretului.
De ce nu și-au Întrerupt pregătirile 

jucătorii Steagului roșu ? La această 
întrebare ne-a răspuns antrenorul Sil
viu Ploieșteanu, care — de altfel — 
ne-a furnizat cîteva amănunte, legate 
de continuarea pregătirilor echipei 
sale :

— Imediat după înapoierea de la 
Tg. Mureș, unde am susținut a doua
partidă cu Mureșul — ne-a spus an
trenorul Silviu Pioeșteat.u — îm
preună cu dr. Laurian Taus am su- 

ttpus jucătorii unui riguros control me
dical. Rezultatul este cît seț poate de 
îmbucurător. Efortul depus în toamnă 
n-a lăsat urme asupra sănătății jucă
torilor. în ciuda suprasolicitării lor 
(au' susținut și cîte trei meciuri pe 
săptămînă, unele în urma unor de
plasări lungi), concluziile controlului 
medical sînt satisfăcătoare. Cu excep
ția lui Hașoti, care acuză o întin
dere musculară de la ultimul joc cu 
Mureșul, toți ceilalți jucători se gă
sesc în deplină stare de sănătate. 
Astfel, treci nd cu bine acest examen 
medical — a continuat Silviu Ploieș- 
teamu — ne putem desfășura în mod 
normal pregătirile. In fiecare zi, la
olaltă cu echipa de tineret, ne conti
nuăm pregătirile în aer liber. Desigur 
că ați vrea să știți care sînt motivele 
pentru care noi n-am întrerupt pregă
tirile ? Iată: ne așteaptă un sezon 
încărcat.

Vom avea de susținut primele par
tide în cadrul ediției a do fia a tur
neului balcanic-intercluburi, în care, 
fiind cîștigătorii primei ediții, parti
cipăm din nou. Aceasta, ca să nu 
ma.i vorbim de returul campionatului 
și de „Cupa R.P.R." la care aspirăm. 
De aceea sîrutem afît de grijulii. A- 
vem obligația să .ne pregătim foarte 
serios.

A urmat apoi o ultimă întrebare:
— Cum privesc jucătorii viitoarele 

infîlniri ?
— Fără îndoială că jucătorii mani- 

estă un interes deosebit față de a- 
>este pregătiri, conștienți de faptul că 
>e umerii lor stau sarcinile de care 
'orbeam mai sus. Antrenamentele ac- 
uale pe zăpadă, pentru îmbunătățirea 
iregătirii fizice generale, sînt efectuate 
u rigurozitate și completate cu jocuri

ARAD (prin te
lefon). După ter
minarea primei părți 
a campionatului și 
după cele două 
jocuri din cadrul 
întîlnirilor organi
zate în cinstea zi
lei de 30 Decem
brie, fotbaliștii e- 
chipei U.T.A. și-an 
continuat activita

tea, participînd la trei antrenamente. 
Săptărriîha aceasta ei vor face numai 
două, constînd din exerciții de înot 
și jocuri de polo și baschet.

De la 3 ianuarie, lotul de jucători 
va intra în perioada de pregătire pen
tru returul campionatului. Conform 
unui program stabilit în baza indica
țiilor colegiului central de antrenori 
ai federației, în prima parte a etapei 
I din perioada pregătitoare se va 
pune accent pe ridicarea nivelului 
pregătirii fizice generale. Antrena
mentele se vor desfășura în sală și 
în aer liber.

Intrebîndu-1 pe antrenorul I. Rein
hardt despre obiectivele de viitor, el

paus total, contraindicat, acum —• 
după terminarea turului campionatului 
— antrenamentele continuă. Conduce
rea secției de fotbal împreună cu an
trenorul A. Șepci — urrnînd indicațiile 
federației — au alcătuit un program 
de antrenament în așa fel încît să 
ajute la menținerea pregătirii fizice 
în perioada de iarnă. Săptămînă tre
cută întregul lot a participat la an
trenamente de o intensitate redusă: 
în sală și în aer liber.

Pînă la 5 ianuarie jucătorii sînt în 
vacanță, dar și în această perioadă 
ei vor face, individual, pregătiri fizi
ce. Dintre jucători. Gram, Publik și 
Vătaf-u urmează tratamente medicale. 
O parte dintre fotbaliști (Cincu, Ci- 
ripoi. Stoica, Giosanu, Vătafu și Pu
blik) desfășoară — paralel — o ac
tivitate de pregătire în vederea exa
menelor de la Institutul pedagogic, 
unde ei sînt studenți.

La 5 ianuarie toți jucătorii vor fi 
prezenți la club și după vizita medi
cală își vor începe antrenamentele 
prevăzute pentru perioada pregăti
toare.

ILIE IANCU, corespondent

(Urmare din pag. 1)

și Cluj). La unele gimnaste se observă 
lipsa elementelor de acrobatică de mare 
dificultate sau carențe în privința rezis
tenței generale și speciale. La băieți, 
este necesar să se acorde o atenție mai 
mare „școlii" în gimnastică, adică pre
gătirii metodice Ia toate aparatele și în 
special Ia bară și sărituri, unde majo
ritatea concurenților s-au prezentat mai 
slab.

REZULTATE TEHNICE : ne echipe (bă
ieți și fete) : 1. C.S ș. București 63 p. 2. 
C.S.Ș. Banatul Timișoara 27 p. 3. C.S.Ș. 
Harghita Tg. Mureș 34 p- Fete, pe echipe; 
1. C.S.Ș. București 35 p. 2. C.S.Ș. Cluj 
19 p. 3. C.S.Ș. Banatul Timișoara 18 p. 
Individual compus, cat. maestre : 1. Ma

riana Iile (Buc.) 65,00 p. 2. Cristina Dobo- 
șan (Tmș.) 64,50 p. 3. Cristina Andrița 
(Buc.) 58.05 p.; cat. I sen. ; 1. Maria Pop 
(Buc.) 68.75 p. 2. Ecaterina Adorjanyi (Tg. 
Mureș) 66,85 p. 3. Maria Tamasi (Tg. Mu
reș) 66,40 p.; cat. a II-a sen. ; 1. Doina 
Botez (Brașov) 68,30 p. 2. Zoia Știrbu 
(Buc.) 67,95 p. 3. Elisabeta Szakacs (Tg. 
Mureș) 67,25 P-: cat. I jun 1. Lucia Chi- 
riță (Buc.) 62,70 p. 2. Rozalia Baizat (Cluj) 
60,05 p. 3. Suzana Handler (Tmș.) 57.85 p.; 
cat. a II-a jun.; 1. Dorina Pop (Cluj) 
50,45 p. 2. Gabriela Loghin (Buc.) 50 30 p; 
3. Rodica Muncaciu (Cluj) 48,40 p. Băieți; 
pe echipe ; 1. C.S.Ș. București 28 p. 2. 
C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș 18 p. 3. C.S.Ș. 
Banatul Timișoara 9 p. Individual com
pus, cat. a II-a sen. ; 1. Levente Gagyi 
(Tg. Mureș) 109,50 p. 2. Ion Olah (Tg. 
Mureș) 101.90 p. 3. Al. Bogdan (Buc.) 
98.75 p. : cat. I Jun. ; 1. Costache Harisls 
(Buc.) 83.65 p. 2. Nicolae Berha (Buc.) 
81,0 p. 3. Al. Olah (Tg, Mureș) 79,95 p. ; 
cat. a II-a jun. ; 1. Petre Mihaiuc (Buc.) 
75,30 p. 2. Gabriel Caelide (Buc.) 72,90 p. 
3. Teofil Blaj (Brașov) 71,70 p.

„De 21 de ani sini pe stadion, portar de fotbal"...
Cine nu-l cunoaște pe maestrul sportului Ion Voinescu, portarul 

echipei noastre reprezentative de fotbal și al fomației bucureștene Steaua ? 
Și totuși, la redacție ne sosesc scrisori din partea celor care ar dori să 
știe mai multe despre el, despre familia lui, despre felul cum a început 
să joace fotbal. De aceea, ne-am ginditcă o discuție cu el, in cadrul acestei 
rubrici, ar fi binevenită. L-am ttitîlnit zilele trecute și nu am scăpat 
prilejul.

— Prin ce v-a atras fotbalul ?
— Copil fiind, m-am simțit atras, 

la fel ca toți ceilalți, de minge. Pe 
atunci fotbalul îmi plăcea ca o joacă 
oarecare. Mai tîrziu, cînd am început 
să-i cunosc secretele, l-am îndrăgit 
pentru spectaculozitatea lui, pentru în
trecerea bărbătească dintre cele două 
echipe.

— Și cînd ați dat pentru prima 
dată cu piciorul în minge ?

— Locuiam pe șoseaua Olteniței, 
în jurul actualului stadion Construc
torul. Ca orice copil, mă duceam pe 
acest stadion și priveam la antrena
mentele sau meciurile celor mari. îm
preună cu alții de vîrsta mea, bateam 
o minge de cîrpe sau una de fotbal, 
dar veche și ruptă, pe care ne-o dădea 
moș Niculae, intendentul stadionului. 
Cine avea atunci mingi „adevărate" ? 
Intr-o vreme, clubul Olimpia a adunat 
copiii din jurul stadionul- ca să alcă
tuiască niște echipe de pitici și juniori. 
Am fost și eu ales ca portar al unei 
echipe de pitici. în scurtă vreme am 
trecut la una din echipele de juniori 
ale olubului. Apoi am jucat în cam
pionatul districtual la ASPIM- și, în 
1946, apăram în divizia B, la Solvay 
Uioara. Un an mai tîrziu eram în 
divizia A, la RATA Tg. Mureș. Cu 
prilejul unui meci de „Cupa R.P.R." 
pe care l-am jucat la București, cu 
Metalochimic, am fost remarcat și, 
pentru că eram bucureștean, am venit 
în București la această echipă. După 
un an, în 1949, am trecut la „23 
August", iar din 1950 la Steaua.

— Înseamnă că «înteți de 21 de ani 
pe stadion.

— Intr-adevăr. Și nici nu simt cînd 
au trecut acești ani.

— Care au fost satisfacțiile deose
bite pe care le-ați avut in această 
perioadă ?

— Bucuriile cele mai mari le-am 
simțit atunci cînd am fost decorat 
cu „Ordinul Muncii" clasa a H-a și 
am primit, în 1951, titlul de maestru 
al sportului. De asemenea, atunci cînd 
echipa a cărei poartă apăram a cîști- 
gat competiții interne importante, cum 
au fost de 6 ori campionatul repu
blican și de 5 ori Cupa R.P.R., ca 
și atunci cînd obțineam rezultate bune 
în meciurile internaționale, pentru că 
simțeam că la acestea mi-am adus și 
eu contribuția. Printre acestea, me
ciul de la Moscova cu U.R.S.S. (1—1), 
cel din cadrul Olimpiadei din 1952

cu R.P. Ungară (1—2), sau victoria 
obținută la Belgrad în meciul cu 
Iugoslavia.

— Ce ați simțit astă-toamnă, atunci 
cînd Steaua a fost la un moment dat 
pe locuil 13 în clasament ?

—■_ Pînă acum nu m-a întrebat ni
meni așa ceva. Mi-e greu să explic 
prin cuvinte această situație. Vă spun 
sincer că îmi era rușine să apar nu 
numai pe teren, în mijlocul specta
torilor, ci chiar în apropierea sta
dioanelor. Era o supărare colectivă, 
a tuturor jucătorilor. O supărare pe 
noi înșine. Cauza care a făcut ca 
echipa noastră să fie la un moment

spre minge. Ii ghiceam intenția. Apoi, 
o singură privire, cit de scurtă, 
schimbată între noi și știam încotro 
să ne îndreptăm atenția. înlocuitorii 
lor au alt stil de joc și mi-a venit 
greu să mă acomodez cu ei. Mi-am 
dat seama apoi că sînt băieți buni. 
In special am simțit lipsa lui 
Apolzan, care a fost un stoper de 
mare clasă, pilonul echipei.

— Ciți ani aveți ?
— La 18 aprilie 1962 împlinesc 33.
— La ce vîrstă ați debutat în echipa 

națională A ?
— La 20 de ani, în 1949. Am fost 

selecționat de 23 de ori în reprezen
tativa A.

— Vasăzică, de 13 ani sînteți por
tarul titular al echipei noastre națio
nale. Cum ați reușit să vă mențineți 
atîția ani în fruntea... plutonului ?

— In primul rînd, prin faptul că 
am avut cele mai bune condiții de 
pregătire. în al doilea rînd, dragostea 
mea pentru fotbal. îmi face o deose

dat penultima în clasament a fost 
lipsa de seriozitate în pregătire, iar 
aceasta, la rinduT' ei, a fost conse
cința automulțumirii după cele două 
campionate cîștigate consecutiv. La 
antrenamente nu se mai lucra cu același 
elan ca altădată. Deci, clasamentul 
rflecta diferența de formă a echipei 
față de trecut.

— După cîte știu, trei dintre jucă
torii de bază ai echipei dv., Apolzan, 
Bone și Alexandrescu, au renunțat 
la activitatea competițională. Cum ați 
primit această veste, fiindcă ați jucat 
multă vreme alături de ei ?

— Intr-adevăr, pentru prima dată 
echipa Steaua e lipsită de acești ju
cători, ani de zile prezenți în formația 
noastră și uneori chiar în națională. 
La început m-am simțit aproape stin
gher fără ei. Am jucat împreună cu 
Apolzan, Bone și Alexandrescu 11 ani, 
în ceea ce se numea acum cîțiva ani 
„echipa standard", care nu se mo
difica aproape de loc luni întregi, cu 
toate că unul dintre noi era sau nu 
în formă. Cu toții însă ne cunoșteam 
perfect, alcătuiam un tot. De pildă, eu 
din poartă, îmi dădeam perfect de 
bine seama de fiecare ce voia să facă, 
încă din momentul în care a pornit

bită plăcere să fiu pe teren, să joc. 
Un alt fapt care m-a făcut ca de 
atîta vreme să fiu în formă a fost 
întrecerea cu alți portari de valoare, 
„întrecere" pe care mi-am propus-o 
singur. Voiam ca eu să fiu intîiul, 
să fiu cel selecționat și de aceea par
ticipam conștient și munceam cu a- 
tenție la antrenamente, pe scurt eram 
atent la pregătirea mea. Pentru mine 
antrenamentul este o plăcere.. Această 
„întrecere" pe care mi-am propus-o 
(de pildă, cu Crîsnic, Justin, 
Âîarki) am înțeles-o în felul următor: 
nu adversarul să fie mai slab decît 
mine, ci eu să fiu mai bun decît el ! 
Urmăream deci o întrecere calitativă. 
Si încă un fapt care m-a făcut să 
fiu mereu în formă bună: simpatia 
pe care mi-a arătat-o întotdeauna pu
blicul spectator Mi-era rușine să mă 
prezint în formă slabă la vreun meci, 
pentru că simțeam mustrarea specta
torilor. Or, eu nu puteam să mul
țumesc altfel pentru această simpatie, 
decît fiind mereu bine pregătit.

— Sînteți căsătorit ?
— Da, din 1956. Soția mea. Ileana, 

este profesoară la școala medie nr. 32 
„Filimon Sîrbu". predă matematica și 
fizica. Nu a fost sportivă și privește

meciurile de fotbal mai mult la tele
vizor I

— In 1961 ați apărat numai ca 
mănuși in mină. De ce ?

— In timpul turneului din Brazilia 
am văzut că mingile care erau lovite 
cu exteriorul labei piciorului prindeau 
un efect foarte curios, la care priza 
balonului cu mîinile nti mai era la 
fel de sigură ca la șuturile jucători
lor noștri. De atunci am început să 
apăr cu mănuși, iar acum a intervenit 
și obișnuința. Am constatat că purta
tul mănușilor dă rezultate foarte bune. 
E adevărat, „simt" mai puțin mingea, 
dar mănușile îmi măresc suprafața de 
priză a balonului și curajul de in
tervenție cu mîinile. înainte, cînd 
săream la un balon, intervenea și 
instinctul de apărare a mîinii. Cu 
mănușa, îmi măresc zona de acțiune; 
întind mina cît pot. Acum, am alt re
flex — acela de respingere a balonu
lui. Oricît de tare ar fi șutul, dacă 
port mănuși mingea atinsă de mine 
merge în afara porții, chiar dacă-i 
udă. Sînt mănuși speciale, avînd lipit 
pe partea din față un cauciuc cu 
zimți, asemănător cu cel lipit pe pa
letele de tenis de masă — dar mult 
mai fin.

_ — Ce atacanți romini și străini vi 
s-au părut mai periculoși ?

— Niciodată nu am plecat de la 
ideea că unul sau altul sînt mai pe
riculoși, iar alții mai puțin. Mă sur
prindea — de pildă — faptul că îna
intea unor meciuri mai grele mtilțî 
puteau să mă întrebe : — ce faci, că 
joacă Ozon, sau că trage lordache 
ori Marian? Nu-mi puteam explica de 
ce ei erau convinși că mi-ar fi produs 
teamă numele lor. Pe mine m-a pre
ocupat întotdeauna numai faza. De 
multe ori nici nu văd cine a tras, 
pentru că eu sînt atent doar la por
țiunea de la minge pină la genunchi. 
Ca să-l văd întreg pe cel care trage, 
mi-ar trebui prea mult timp. Or, în 
acele momente timpul este foarte pre
țios. Cînd sînt în poartă eu privesc 
doar mingea și — mai mult — ple
carea ei, astfel că nici fenta nu mă 
interesează. Cei cinci atacanți sînt la 
fel de periculoși atunci cînd intră în 
zona de finalizare.

— Vă mulțumesc, tovarășe Voinescu, 
și...

— Stați, că nu am terminat. Ca 
proiect de viitor aș vrea să c.resc wi 
portar care să mă depășească ca va
loare. Sînt perspective ca intr-un viitor 
apropiat un elev al meu să mă ur
meze De altfel, visul meu este să 
împrumut și altor tineri din experiența 
pe care am acumulat-o în cei 21 de 
ani de cînd apăr poarta de fotbal.

Interviu luat de
MIRCEA TUDORAN



Ceva și despre arbitri
" Cele șapte etape ale turului campio
natelor republicane de volei au trecut. 
Multi dintre cititorii noștri — în spe
cial cei care au îndrăgit această disci
plină sportivă — își amintesc — pro
babil — că după prima etapă în zia- 
■rul nostru s-a scris despre startul bun 
iluat de arbitri. Era vorba atunci despre 
IL. Grun (Tg. Mureș). Em lagodici (Ti- 
itnișoara), N. Beciu (București) etc. A- 
'cum, aruncînd o privire retrospectivă 
lasupra activității depuse în prima ju- 
imătate a campionatului de „cavalerii 
'fluierului" putem să adăugăm acestora 
pe I. Niculescu, Em. Costoiu, M. Al- 
buț, P. Brezeanu, D. Rădulescu, toți 
[din București, C. Frențiu (Sibiu), A. 
Vintilă (Cluj). Se poate spune că — 
în general — meciurile de volei au fost 
mai bine conduse anul acesta decît 
în campionatul trecut. S-a urmărit pro
movarea cu curaj a unor arbitri mai 
puțin cunoscuți, în special din provin
cie. In majoritatea cazurilor, aceștia 
au dat satisfacție, ceea ce înseamnă că 
între arbitri există elemente dotate.

Prima jumătate a campionatului a 
fost condusă de 55 de arbitri, după o 
statistică — incompletă — a foilor de ar
bitraj existente la federație. Dintre a- 
ceștia. 29 au fost din București, restul 
de 26 din provincie. Numai din Brașoy 
au lest folosiți cinci arbitri, în acest 
clasament urmînd Clujul (cu 3), apoi 
Ploiești. Timișoara, Sibiu, Tg. Mureș

l'In scaunul de arbitraj — Mircea Albuț

Din țara
ÎNTRECERILE PE ECHIPE

TG. MUREȘ. în cadrul fazei raio
nale a campionatului republican pe e- 
chipe, ediția 1962. se întrec la Tg. Mu
reș 20 de formații repartizate în două 
grupe. După desfășurarea primelor pa
tru runde în grupa intîi conduce Vo
ința 1 cu 23‘/2 puncte (din 24 posibile), 
iar in cea a doua este lider Știința
1. M.F. cu 16 puncte. Șahiștii de la Vo
ința au obținut numai victorii la scor 
și au acum un avans de 5 puncte față 
de cea de a doua clasată, Ilefor. Mult 
mai strînsă este lupta în grupa secun
dă. unde Știința I.M.F., după înfrîn- 
gerea suferită din partea Progresului 
(2—4), este amenințată de următoarele 
echipe, aflate la mici diferențe de 
punctaj.

I. Păuș — coresp. reg.

ACTIVITATE RODNICA
LUGOJ. In zilele de iarnă, cînd acti

vitatea sportivă in aer liber este redu
să, de o deosebită căutare se bucură 
frumoasa sală de șah, aflată chiar în 
centrul Lugojului. Spațioasă, bine uti
lată. această sală oferă șahiștilor lugo
jeni condiții excelente pentru practica
rea șahului. In această sală — care a 
găzduit recent semifinala campionatu
lui republican masculin — au loc neîn
trerupt întîlniri amicale și concursuri 
pentru clasificarea șahiștilor.
ț 1. Leș — corespondent

1 O FRUMOASA COMPETIȚIE 
LA SINAIA

La începutul acestei luni s-a des
fășurat la Sinaia, competiția pe e- 
chipe reprezentative de regiuni, dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie". Victoria a 
revenit formației din Ploiești, alcătuită 
din C. Partoș, V. Sălceanu, C. But
narii, C. Slujitoru, I. Mitroi și . Cr. 
Petrescu (băieți). Margareta Perevoz- 
nic și Ecaterina Radovici (fete). Iată 
clasamentul competiției :

1. Ploiești 17 p (5l/2—2'/2 cu Cluj, 
5‘/?—2*/ 2 cu Brașov, 6—2 cu Galați):
2. Cluj 13*/ 2 p (6—2 cu Brașov, 5—3 
cu Galați) ; 3. Brașov 10 p (5>/2—21/-, 
cu Galați).

De remarcat rezultatul obținut de 
brașoveanul Păltinișanu, care i-a în
vins. pe Partoș și Scbonfeld, făcînd 
remiză cu Breazu

V. Zbarcea-coresp.

(cu cite 3), Craiova și Constanța (cile 
2) și Oradea (1).

★
Cercetînd foile de arbitraj, reiese că 

în multe rînduri ele au fost greșit în
tocmite. Astfel, după scorerul partidei 
feminine Dinamo București — Metalul 
București, reieșea că Metalul a cîști- 
gat meciul cu 3—2, și nu Dinamo, așa 
cum s-au petrecut lucrurile; din foaia 
partidei feminine Progresul — C.S.M. 
Sibiu nu reiese numele scorerului, al 
asistenților de linie și al antrenorilor 
echipelor, pentru că cel care a comple
tat-o a uitat goale aceste rubrici. No
tăm în continuare faptul că la un meci, 
abia după terminarea lui s-a observat 
că o echipă făcuse greșit rotația la ser
viciu, după cum în repetate rînduri 
comisia de competiții, care omologhează 
rezultatele, a trebuit să modifice tota
lul punctelor realizate pe echipe, pen
tru că inițial adunarea fusese greșit 
făcută de scorer, lată deci o serie de 
greutăți din cauza neatenției celor care 
completează foile de arbitraj.

Trebuie insistat și asupra celor cinci 
neprezentări de arbitri principali la me
ciurile din ultima etapă (înțelegînd aci 
și restanța masculină Știința Timișoa
ra — Progresul București), care aruncă 
o lumină neplăcută asupra bunei com
portări avută în ultimul timp de ar
bitrii noștri de volei. Este prima dată 
cînd se înregistrează un număr atît de 
mare de neprezentări ale arbitrilor 
principali, ceea ce — așa cum am mai 
scris și cu alt prilej — aduce pertur- 
bații în buna desfășurare a partidelor 
de volei și deci a campionatului. De 
pildă, delegatul clubului Steaua Bucu
rești ne-a relatat o serie de greșeli fă
cute de arbitrul Dorin Purică din Pe- 
troșeni cu prilejul meciului Știința Pe- 
troșeni — Steaua. Desigur că alta ar 
fi fost situația dacă arbitrul delegat, 
Vasile Tilcă din Craiova, s-ar fi pre
zentat la meci. Dar el a preferat să ră- 
mînă acasă, să fie scorer la meciul 
feminin C.S.O. Craiova — Farul Con
stanța 1 Socotim că este timpul ca co
legiul central de arbitri (președinte 
prof. M. Oancea, secretar R. Drăghici) 
să ia măsurile care se cuvin pentru a 
preîntîmpina și alte situații asemănă
toare. De remarcat că nu este pentru 
prima dată cînd arbitrii principali nu 
s-au prezentat la meciuri. Dar pînă 
acum nu s-au luat nici un fel de mă
suri împotriva celor care absentează. 
Desigur că ar fi fost necesar ca mă
surile să fi fost luate mai din timp.

Ce să mai vorbim atunci de faptul 
că în foarte multe cazuri —• cel puțin 
în București — asistenții de linie, care 
trebuie să fie delegați de colegiul oră
șenesc de arbitri, sînt recrutați cu cî
teva minute înainte de începerea me
ciurilor, dintre arbitrii care întîmplător 
se află în sală ?

Este necesar ca, sub îndrumarea fe
derației de specialitate, colegiul cen
tral de arbitri, care a avut și unele 
realizări frumoase, să aibă o activitate 
mai bogată. Ne gîndim, de pildă, la o 
serie de colocvii cu arbitrii din Bucu
rești și cu cei din provincie (aceștia 
ar putea fi convocați pe centre mai 
importante), discutarea în colectiv a 
modului în care au fost conduse unele 
meciuri mai grele, urmărirea — dacă 
se aplică sau nu — liniei trasate de 
federație în ceea ce privește arbitrarea 
meciurilor. Iată cîteva probleme care 
ar trebui să stea în atenția celor în 
drept.

M. T.

• După cum am anunțat din timp, 
duminică 24 decembrie a avut loc tra
gerea din urnă a cupoanelor cîștigă- 
toare ale premiilor suplimentare în o- 
biecte atribuite la concursul special Pro
nosport din 17 decembrie a.c.

Dăm mai jos lista cu numerele cu
poanelor cîștigătoare:

UN AUTOTURISM „MOSK.V1C1" i 
7.984.284.

O motocicletă „Jawa“ 350 cmc i 
8.345.137: o motocicletă „Simson" : 
8.152.552; cîte o motocicletă MZ 125 
cmc.: 8.969.675; 8.363.784; 7.454.162; 
cîte o bicicletă „Diamant": 8.433.680; 
7.838.195; 7.919.232; 8.850.542; 8.736.499; 
cîte un televizor: 8.558.940; 7.849.766; 
8.076.922; cîte un aparat de radio „Fan-
tezia": 8.721.702; 8.875.439; 8.730.531; 
7.652.037; 8.516.081; cîte un aparat 
„Stern" II cu tranzîstori: 8.978.083; 
7.239.699; 7.067.855; 7.188.230;

S-a încheiat întrecerea de polo 
a echipelor de juniori

4 ianuarie 1957... Valeria Țărruiu (Rapid), în dreapta, exersează mînuirea 
balonului. De atunci, Țăranu a devenit unul dintre cei mai buni jucători de 
polo ai țării. In „Cupa de toamnă" el a avut o contribuție însemnată la suc
cesul echipei sale.

Foto: I. MihSică

„Cupa de toamnă", competiție de polo 
pentru echipele bucureșterie de juniori, 
s-a încheiat. Ultimul joc — restanță — 
cel dintre echipele Școlii sportive de 
elevi nr. 2 și Știința s-a terminat cu 
victoria primei formații: 6—4.

Ca și în „Cupa primăverii", în re
centa întrecere s-a impus cu autoritate 
formația Rapidului (antrenor C. Vasi- 
liu). Rapidiștii s-au comportat constant, 
și-au îmbunătățit jocul de la o etapă 
la alta. Singurele echipe care s-au a- 
propiat de valoarea campionilor noștri 
la juniori a fost Progresul și Clubul 
sportiv școlar. Prin cucerirea „Cupei 
de toamnă", Rapid a devenit și campi
oană de juniori a Capitalei. Din for
mația campioană a Capitalei s-au impus 
Vasiliu, Țăranu și Popa, care, de altfel, 
fac parte și din lotul formației care 
activează în categoria A.

O mențiune specială pentru Progre
sul (antrenor T. Angelescu). Față de 
evoluțiile din primăvară, Progresul a 
marcat un salt calitativ, care o anunță 
ca pretendentă la un loc fruntaș în vii
toarele întreceri ale juniorilor.

Subliniem atmosfera de deplină spor
tivitate în care s-au desfășurat jocu
rile și arbitrajele bune.

— A. A. —

Iată acum clasamentul final al „Cu
pei de toamnă", competiție care contea
ză și ca retur al campionatului de ju
niori al Capitalei ;
1. Rapid 7 7 0 0 54:13 14
2. Progresul 7601 44:15 12
3. Cl. sportiv școlar 7 5 0 2 68:19 10
4. S.S.E. nr. 3 7313 29:35 7
5. știința 7 2 1 4 27:43 5
6. Dinamo 7133 25:49 5
7. Steaua 7 0 2 5 19:53 2
8. S.S.E. nr- 1 7 0 1 6 10:49 1

Otonosport
7.427.075; cîte un aragaz cu patru 
focuri: 8.326.716 ; 7.810.757 | 7.824.301; 
8.869.579; 8.693.050; cîte un ceasornic 
„Volna": 8.369.273; 8.027.686; 7.805.829; 
8.554.296; 7.130.446; 8.580.308; 7.992.961; 
7.463.579; 8.337.134; 8.267.455; cîte un 
aparat foto „Liubitel" î 8.449.370; 
8.319.548; 8.481.187; 8.688.147; 7.408.779; 
cîte un ceasornic deșteptător UMF: 
8.181.981; 8.054.878; 8.173.586; 8.919.133; 
8.765.374; 7.258.023; 8.860.208; 8.443.564; 
7.477.57^; 8.917.316; 8.988.864; 7.188.415; 
7.970.649; 8.017.676;8.175.420; 8.019.868; 
7.264.055; 8.596.633; 7.294.382; 8.983.290.

• Și acum, iată programul concursu
lui Pronosport din această săptămînă : 

LA SFÎRȘITUL SÂPTAM1NII 
ULTIMUL CONCURS DE NATAȚIE 

AL ANULUI

Piscina de la Floreasca va găzdui 
la sfîrșitul acestei săptămîni o nouă și 
importantă întrecere de natație dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie". Este ultimul 
concurs al acestui an.

Concursul este rezervat copiilor de 
toate categoriile (pînă la 14 ani inclu
siv). Se anunță o participare numeroa
să. Formații puternice vor prezenta clu
burile Progresul, C.S.Ș., școlile sporti
ve de elevi.

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ EA POIANA BRAȘOV
(Urmare dân pag. 1) 

prezinte bine pregătiți și pentru a- 
ceasta se antrenează cu perseverență, 
fiind reale exemple de conștiinciozi
tate și disciplină.

Intenționat am lăsat la urmă proba 
de sărituri considerată rămasă in 
restanță față de celelalte ramuri ale 
schiului. Se pare că, in sfirșit, se va 
face ceva și pentru această probă, 
fără îndoială cea mai frumoasă și 
spectaculoasă din schi. Pentru prima 
dată de mulți ani trambulinele au fost 
bătute și amenajate din primele zile 
ale căderii zăpezii. Schiorii de la Di
namo, Olimpia și Casa Ofițerilor Bra
șov s-au mobilizat după intiia zi de 
ninsoare și au bătut trambulina mică 
și cea mijlocie, tar la sfîrșitul săp
tămânii trecute au bătut și trambuli
na mare pe care au și făcut primele 
antrenamente de alunecare sub masa 
trambulinei. In afara săritorilor con- 
sacrați, sîmbătă și duminică s-au an
trenat numeroși tineri de la Dinamo 
și Olimpia Brașov, singurele cluburi

I. Intemazionale — Roma 
H. Sampdoria Fiorentina 

IU. Catania — Milan 
TV. Juventus — Padova
V. Bologna — Leceo 

VL Lanerossi — Torino 
vn. Spal — Palermo

VUI. Udinese — Mantova
IX. Venezia — Atalanta
X. Cosenza — Napoli

XI. Catanzaro — Modena
XU. Parma — Messina
PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES NR. 51 DIN 20 DEC. 1961

Categoria a Il-a 11 premii a cîte 
5469 lei.

Categoria a Jll-a 65 premii a cîte 
996 lei.

Categoria a IV-a 495 premii a cîte 
201 lei.

Categoria a V-a 1224 premii a 
cîte 81 lei.

Categoria a Vl-a 6105 premii a cîte 
18 lei.

Report pentru concursul următor 
lei 61.302.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

In ultima săptămînă au căzut nin-» 
sori abundente doar în cîmpia Dunării, 
în Carpații nordici a fulguit, astfel ca 
stratul de zăpadă este încă insuficient 
pentru desfășurarea în bune condiții.® 
sporturilor de iarnă. Un strat bun se 
află în Carpații meridionali, unde a' 
nins binișor. Grosimea stratului de ză
padă în diferite stațiuni este următoa-i 
toarea: Sinaia (Cota 1.500) 42 cm, 
Predeal 28 cm, Vîrful Omul 54 cm. 
Fundata 70 cm, Brașov 16 cm, Paring 
38 cm, Țarcul-Godeanu 56 cm. Păltiniș 
34 cm, Semenic 76 cm, Ceahlău 23 cm, 
Rarău 23 cm, Pietrosul Rodnei 39 cm.

Pînă la 3 ianuarie se prevede timp 
în general umed și cețos, cu cer mai 
mult acoperit. înseninările vor fi de 
scurtă durată. Precipitațiile vor conți-, 
nua să cadă pînă la 1 ianuarie. In pri- 
ma parte a intervalului (27—30 decem
brie) precipitațiile vor cădea sub formă 
de lapoviță pînă la 1.500 m altitudine 
și sub formă de ninsoare moale între 
1.500 și 2.500 m. In ultimele zile V - 
ninge și la poalele munților. Vîntul va' 
sufla moderat din sectorul vestic și doar 
pe creste și pe platouri va sufla mal 
tare și în rafale.

Starea zăpezii va diferi în funcție de 
altitudine. în zona alpină va fi groasă 
și afinată, iar în platou va fi tasată de 
vînt. Mai jos de 1.200 m zăpada se va 
topi în parte.

în primele zile temperatura va urca 
pînă la plus 3 grade (în jur de 1.000 sn 
altitudine), apoi va scădea și va rămî-. 
ne sub 0 grade chiar și ziua.
-De la 1.600 m în sus există pericol 

de avalanșă prăfoasă.

N. TOPOR

care se ocupă deocamdată de clemen
tele tinere. Antrenorii Aurel Muntea- 
nu, Nicolae Munteanu (Dinamo) f. 
Vasile Prișcu (Olimpia) au in supra
vegherea lor tineri talentați pe care 
ii pregătesc să sară chiar in acest 
sezon pe trambulina mare.

In sfirșit, se cuvine să scriem cîteva 
rînduri și despre teleferic, acest veș
nic semn de întrebare pentru doritorii 
de a urca în Postăvar. Telefericul a 
fost reparat și circulă după programul 
normal (zilnic — cu excepția zilei de 
luni — intre oțele 8—12,30 și 14-16.30). 
cu o capacitate de 70 de scaune care 
parcurg o distanță de 2100 m in £1 
minute. Responsabilul telefericului 
mecanicul Dominuț Săsărman, a mun
cit intens în luna octombrie, cu in. 
treaga echipă, pentru înlocuirea cablu
lui pe o distanță de 700 m, iar săp- 
tămina trecută, cind viscolul a deran 
jat instalația electrică, s-a îngrijit di 
punerea ei la punct, e drept cu in- 
tîrziere de cîteva zile. Pentru aceas-ti 
iarnă se pare co s-au luat toate mă 
șurile in vederea funcționării irepro 
șabile a telefericului. Cel puțin aș. 
ne-a asigurat tov. Săsărman, care s- 
angajat ca telefericul să asigure tran 
sportarea permanentă a schiorilor ( 
turiștilor și să repare eventualele di 
ranjamente fără ca urcarea pasager: 
lor să aibă de suferit

PESTE CÎTEVA ZILE

apare
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ANUl 1961, AN DE SUCCESE PENTRU RUGBIUE ROMÎNESC
O problemă la ordinea zilei: 

PATINOARELE!
Patinajul, acest sport al îndeminării 

și al vitezei a fost Îndrăgit în ultimii 
ânj de mii și mii de tineri din toate 
colțurile patriei noastre. Sportul cu 
patinele și-a cucerit numeroși simpa
tizant nu numai pentru marea saj 
tisfacție ce le-o oferă, ci și pentru că 
el stă la indemîna tuturor.

Ce folos insă că amatorii de patinaj 
sînt gata să ia startul, dacă... nu au 
unde să-și practice sportul preferat. 
Rîuri și lacuri care să ofere posibili
tate de patinaj nu sînt în toate păr
țile și acolo unde există (ca la Bucu
rești de exemplu) din cauza distanțe
lor nu sînt accesibile tuturor, iar pa
tinoarele din incinta bazelor sportive 
incă nu și-au deschis porțile în toate 
localitățile! ?

în numele iubitorilor acestui sport 
întrebăm: pină cind vor mai tără
găna consiliile acelor cluburi sau aso
ciații sportive care au la dispoziție 
diferite baze sportive (terenuri de 
volei, bascliet, handbal, tenis, fotbal 
etc.) amenajarea in incinta acestora 
a uilbr patinoare î La București, de

SPORTIVII BRAȘOVENI SE PPEOĂTESE INTENS
Timpul prielnic a permis și patina

torilor din orașul Brașov să treacă de 
la pregătirea pe uscat, pe luciul ghe- 
ții. Printre primii care au „ieșit" pe 
gheată au fost tinerii patinatori artis
tici din cadrul secției clubului Olim-

HHLTERE

Ultimele concarsuii 
ale anulai

® 11 RECORDURI REPUBLI
CANE DE JUNIORI • DINAMO 
OBOR A CÎȘTIGAT „CUPA 

30 DECEMBRIE"

In cinstea zilei de 30 Decembrie 
au avut loc in Capitală două con
cursuri de haltere. Prima reuniune s-a 
dcsfăsiKat simbătă și a fost rezer
vai.? juniorilor. Cu acest prilej au 
fost doborite 11 recorduri republicane 
de juniori O impresie bună a lăsat 
tinărul reșițean Petru Fiat care, în 
limitele categoriei 56 kg., a corectat 
4 recorduri: 245 kg (77,5—70—97,5). 
Petre Roșea (Dinamo Obor) a dobo- 
rit 3 recorduri la categoria 60 kg. El 
a totalizat 250 kg., a împins 80 kg 
și a smuls 75 kg. Semimijlociul Mihai 
Șerbu (Dinamo Obor), în cotinuu pro
gres. a corectat două recorduri: 97,5 
la împins și tot atît la smuls. Cite 
un record au doborît N. Matei (Di
namo Obor) la smuls 110 kg (în ca
drul categoriei grea) și Francisc 
Marton (C.S.M. Cluj) la aruncat la 
categoria semimi jlocie. La categoria 
51 kg Z. Fiat (C.S.O. Reșița) a egalat 
recordul la total.

Duminică. în întrecerea pe echipe, o 
serie de halterofili au obținut rezul
tate remarcabile. Ne bucură îndeosebi 
ascensiunea lui Lîsias lonescu (Fla
căra roșie) care, în limitele categoriei 
semimijlocie, a totalizat 355 kg (cu 
10 kg peste recordul său personal). 
Printre celelalte rezultate mai bune 
remarcăm pe A Zakarias (Știința 
Cluj) care a obținut norma de cate
goria I (250 kg) in cadrul categoriei 
cocoș, pe semigreul I. Vlădăreanti 
(Flacăra roșie) 350 kg (cu 10 kg 
peste recordul său personal) și pe 
semimijlocii Gh. Moldoveanu (Dinamo 
Obor) 325 kg și Olimpiu Cristescu 
(Sirena) 287,5 kg.

„Cupa 30 Decembrie" a fost cîști- 
gată de echipa Dinamo Obor care a 
totalizat 20 de puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Steaua 22 p. Si
rena și Electra cu cite 27 p etc.

CONCURSURI LA PUCIOASA
Șl FIENI

Consiliul raional U.C.F.S. Tîrgoviște 
a organizat o serie de concursuri de 
haltere la Pucioasa și Fieni, la care 
au participat concurenți de la Petrolul 
Ploiești. întrecerile, mult apreciate 
de spectatori, s-au încheiat cu o serie 
de rezultate valoroase, printre care 
notăm pe cele realizate la categoria 
mijlocie: Mihai Chiriță a împins 
95 kg, realizind un nou record re
gional, în timp ce la aruncat a reali
zat 110 kg, iar la smuls 85 kg.

Concursurile au avut un caracter 
demonstrativ mult apreciat de spec
tatorii din Pucioasa și Fieni.

MIȘU AVANU-coresp. 

exemplu, anul trecut au stat la dispo
ziția publicului multe patinoare de 
acest gen. Anul acesta majoritatea pa
tinoarelor nu au fost deschise, deși 
vremea friguroasă (termometrul e cu 
mult sub 0 grade de cîteva săptămîni) 
ar fi permis pină acum amenajarea 
și folosirea Jor.

Patinoare pot fi amenajate și în 
curțile școlilor, pe terenuri virane etc. 
Trebuie însă să existe o mai mare 
preocupare din partea asociațiilor 
sportive față de această problemă. Să 
nu uităm că aceste patinoare simple 
a căror amenajare nu necesită decît 
cheltuieli minime, pe lingă faptul că 
oferă posibilitate sportivilor de a se 
pregăti pentru concursuri, aduce și 
însemnate venituri bănești prin darea 
lor în folosința publicului.

E timpul deci ca asociațiile sportive 
și cluburile care au la dispoziție te
renuri accesibile amenajării unor pa
tinoare simple să treacă cît mai urgent 
Ia treabă.

(al- I.)

pia. Cele două grupe, începători și 
avansați, se antrenează zilnic pe pa
tinoarul lor. sub îndrumarea instruc
torului B. Heuchert. Ei repetă insis
tent figurile obligatorii pe care le 
pregătesc pentru viitoarele confrun
tări din actualul sezon. Pe același pa
tinoar și-au început pregătirile și 
sportivii clubului Steagul roșu, de 
care se ocupă multiplul campion Ro
man Turușanco.

O intensă și rodnică activitate des
fășoară și viteziștii de la Olimpia și 
Dinamo. De pregătirea lor se îngri
jește instructorul Ernest Ulrich. Cei 
aproape 20 de sportivi, dintre care 
cinci fete, își fac pregătirile în co
mun pe patinoarul clubului Olimpia. 
Ei se antrenează în vederea campio
natului regional, care se va desfășura 
lă 20 ianuarie 1962, pentru campio
natele republicane și „Cupa Orașelor" 
de la Cluj. Printre patinatorii viteziști 
care lucrează intens întîlnim pe... ci
cliștii Traian Cojocneanu (Dinamo) 
și Attila TorSș (Olimpia), alături de 
o serie de tineri talentați ca Ladis- 
lau Bartha, Monika Elekeș (Dinamo), 
Krista Trachler, Mircea Pave] și alții.

C. GRUIA-coresp. regional

La toamnă vor fi culese
Mulți dintre fruntașii 

atletismului nostru lucrea
ză încă de acum pen
tru asigurarea succesului 
sezonului ce vine. Și, pe 
bună dreptate.

Anul 1962 prilejuiește 
atleților noștri sumedenie 
de concursuri interne și 
internaționale deosebit de 
importante. Dintre toate, 
fără îndoială cea mai im
portantă este cea de-a 
Vil-a ediție a Campiona
telor europene care vor 
avea loc, după cum se 
știe, la Belgrad, intre 
12—16 septembrie.

La „europenele" de la 
Belgrad, ca și la cele de 
la Stockholm, fiecare țară 
va putea inscrie cite doi 
atleți la fiecare probă și 
cite trei atlete. Spre deo
sebire însă de precedenta 
ediție a campionatelor, 
de data aceasta, pentru 
ca o țară să poată lua 
parte la întrecerile mas
culine cu cite doi atleți, 
se cere in mod obligato

SORIN IOANriu să se îndeplinească 
prevederile standardurilor.
Dar iată lista acestora : 100 m — 10,5 
sec; 200 m — 21,3 sec; 400 m — 
47,5 sec; 800 m — 1:49,4; 1.500 m
— 3:42,6; 5.000 m — 14:10,0; 10.000 
m — 29:40,0; 110 mg — 14,6 sec; 
400 mg — 52,2 sec; 3.000 m obst. — 
8:54,0; lungime — 7,50 m; triplu — 
15,50 m; înălțime — 2,03 m; prăjină
— 4,40 m; greutate — 17,00 m; disc
— 53,00 m; suliță — 75,00 m; cio
can — 62,00 m ; decatlon — 6.800 p. 
îndeplinirea acestor performanțe tre-

buie făcută in intervalul 1 iunie 1961 
și 15 august 1962.

Recent am publicat în coloanele zia
rului nostru listele celor mai buni 
performeri romini ai anului 1961. Fo- 
losindu-ne de aceste date e bine să le 
comparăm cu standardurile pentru „eu
ropene" și să facem un prim bilanț al 
celor care, deocamdată, ar fi îndrep
tățiți să facă deplasarea la Belgrad. 
Din toate aceste probe, atleții noștri 
fruntași nu îndeplinesc obligația de

roadele...
participare decit numai la 9. In acest 
an și-au îndeplinit normele: Zoltan 
Vamoș (1:49,3 ta 800 m și 3:42,6 1a 
1.500 m), Andrei Barabaș (14:04,0 ta 
5.000 m). Constantin Grecescu (29:36.8 
la 10.000 m), Mircea Ursac (14,5 1a 
110 mg), Sorin loan (15,93 m ta tri
plu), Alexandru Bizim (78,46 m la su
liță), Cornel Porumb și Constantin 
Dumitrescu (2,06 m și respectiv 2,04 m 
la înălțime), Tadeus Strzelbiscki 
(8:49,2 la 3.000 m obst.).

Este puțin. Mai ales dacă Federația 
noastră va avea intenția să inscrie cite 
doi atleți de probă, ea nu va avea 
dreptul să facă acest lucru decit numai 
la săritura în înălțime (!?). Ceea ce 
iarăși este prea puțin I

Este bine însă să precizăm că în
deplinirea standardurilor pentru Bel
grad, nu însemnează și trimiterea au
tomată a atleților noștri la aceste 
campionate. Trebuie să fim cît se poate 
de realiști și să spunem lucrurilor pe 
nume: fără performanțe de valoare și 
fără o formă sportivă superioară (al 
cărei punct de vîrf trebuie să se gă
sească în perioada întrecerilor) nimeni 
nu poate aspira 1a un toc într una din 
finalele campionatelor.

Atleții noștri fruntași și antrenorii 
lor trebuie să reflecteze serios asupra 
acestei probleme, să se pregătească in 
așa fel incit delegația noastră pentru 
Campionatele europene să fie cit mai ... 
numeroasă! Timp există încă suficient 
pină in luna august a anului ce vine. 
Rămine numai ca aceste luni să fie 
folosite cu chibzuință și roadele vor 
fi culese ta... toamnă 1

ROMEO VILARA

Anul 1961 se încheie cu rezultate 
bogate în activitatea rugbiștilor 
noștri. Dintre acestea se dis

tinge, în primul rînd, cucerirea de 
către sportivii romini, pentru a treia 
oară consecutiv, a „Cupei Păcii", com
petiție desfășurată în luna mai a.c. în 
R.S.' Cehoslovacă și care a reunit in 
întrecere echipele reprezentative ale 
R.D. Germane, R.P. Polone, R.S. 
Cehoslovace și R.P. Romîne. înscriind, 
în total, un număr de 77 de puncte 
și primind numai 18, în toate cele 
trei dispute, rugbiștii noștri s-au impus 
printr-o frumoasă comportare, reușind 
să întreacă cu 34—0 reprezentativa 
R.D. Germane, cu 24—6 pe cea a 
R.P. Polone și cu 19—12 echipa R.S. 
Cehoslovace. Reîntorși în țară, cîști- 
gătorii „Cupei Păcii" au intilnit apoi, 
sub numele de selecționata Bucureștiu- 
lui, redutabila formație franceză 
Lourdes, de care au dispus cu 11—3 
după un joc deschis, frumos, care a 
adus jucătorilor noștri aprecieri deose
bit de elogioase. Este demn de re
marcat că Lourdes este formația care 
de nenumărate ori a cucerit titlul de 
campioană a Franței, o echipă care 
se bucură de o binemeritată apreciere 
în rugbiul mondial. Cel de-al doilea 
joc al formației din Lourdes s-a des
fășurat la lași, unde echipa din lo
calitate a obținut o frumoasă vic
torie, cîștigind cu scorul de 10—8, 
la capătul unui meci bărbătesc, viu, 
deosebit de atrăgător.

Faptul că această întilnire a avut 
loc la lași nu constituie o raritate. Din 
ce în ce mai mult, formații ale clu
burilor care ne vizitează țara sînt 
programate pentru a susține jocuri în 
provincie, ceea ce scoate în evidență 
valoarea crescindă a formațiilor de 
rugbi din diferite centre, ale țării. Ast
fel, în anul 1961 sportivii gălățeni au 
avut prilejul să aplaude victoria cu 
8—0 a echipei de tineret a R. P. 
Romîne, realizată în compania tineri
lor rugbiști din R.P. Polonă, iubitorii 
rugbiuiui din Tecuci și Constanța au 
putut să asiste la victoriile realizate 
de rugbiștii din aceste orașe în com
pania echipei Spartak Brno.

De asemenea, în turneul pe care l-a 
întreprins in țara noastră echipa polo
neză Csarny Bitorn a fost întrecută 
net de rugbiștii de la Grivița Roșie 
și a cîștigat destul de greu, la limită, 
la Bîrlad și Urnăveni. Vizita pe care 
rugbiștii noștri au primit-o din partea 
feroviarilor din Leipzig și Sofia a pri
lejuit, de asemenea, întâlniri frumoaso, 
încheiate cu victorii meritate ale rug
biștilor din București, Cluj, Ploiești, 
Constanța și Pitești. Succese frumoase 
au realizat și echipele Dinamo Bucu 
rești și Steaua în întîlnirile susținute 
cu Dukla Bratislava; echipa Rapid 
București a terminat, de asemenea, 
victorioasă cele două jocuri susținute, 
in R.P. Bulgaria.

In turneul de la Gdansk, la care 
a fost invitată și Dinamo București, 
rugbiștii romini s-au clasat pe primul 
loc. Invingînd formația Spartak Praga 
cu 17—9 și 12—0 și dispunînd apoi

rs EMIL DRĂGANESCU
Președintele Federației Romîne 

de Rugbi

* *

cu categoricul scor de 30—6 da 
A.S.P.T.T. Rabat, campioana Marocu 
Iui, echipa noastră Grivița Roșie s« 
poiate considera virtuală finalistă a 
„Cupei Campionilor Europeni*  la 
rugbi. In sfirșit, merită să fie evi
dențiată victoria rugbiștilor de ,1a 
Grivița Roșie în ultimul meci inter
național al anului, în care au întrecut 
cu 19—5 reprezentativa orașului Casa 
blanca.

★
întîlnirile internaționale ale rugbiști

lor romini desfășurate în anul care 
se încheie peste citeva zile, au cu
prins în programul lor și importanta 
întilnire care a avut loc la 12 noiem
brie, la Bayonne, între echipele re
prezentative ale Franței și R. P. 
Romine. Acest joc. care a stîrnit in
teresul tuturor iubitorilor de rugbi 
din lumea întreagă, s-a încheiat cu 
un excelent rezultat de egalitate 
(5—5) care demonstrează va
loarea mondială la care s-a ridica*  
rugbiul din țara noastră.

Acolo, la Bayonne, și de altfel în 
toată Franța — întrucit întîlnirea a 
fost pe de-a-ntregul televizată — s-a 
afirmat din nou. Uriaș era drumul 
parcurs de rugbiul romînesc! La Paris, 
în 1924, echipa Rominiei pierdea cu 
scorul astronomic de 59—3. In iunie 
1960 rugbiștii romini învingeau pentru 
prima oară echipa Franței la Bucu
rești cu 11—5, iar în noiembrie al 
acestui an, în sudul Franței, țineau 
in șah pe cei 15 reprezentanți ai „co
coșului galic". Nu este de mirare că 
jocul de Ia Bayonne continuă să fie 
viu comentat de presa și de specialiștii 
francezi.

Rugbiul rominesc și-a cîștigat un 
Ioc de frunte, un prestigiu binemeri
tat și se afirmă pe zi ce trece cu tot 
mai multă tărie. Aprecieri ca: „Munca
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„CUPA 30 DECEMBRIE"
Amatorii sportului de popice din 

Capitală vor vedea din nou la lucru 
pe cele mai bune jucătoare și jucă
tori din țară, invitați la concursul re
publican dotat cu trofeul „Cupa 30 
Decembrie".

Ediția din acest an prezintă un in
teres și mai mare deoarece în pro- 

tehnică a romînilor i-au adus roadele" 
așa cum Robert Poulain, cunoscut 
tehnician al rugbiuiui francez scria 
tiu de mult în „Miroir Sprint", sau 
concluziile aceluiași tehnician : „Ba- 
zîndu-se pe studii serioase, medicale, 
de antrenament, de alimentație, de 
tehnică și tactică, desigur că această 
muncă (n.r. a rugbiștilor romini) își 
atinge scopul", arată că pretutindeni 
esțe recunoscută ascensiunea rugbiu
iui rominesc. Mergind, in continuare 
pe acest drum sănătos și lucrind cu 
modestie și perseverență, vom putea 
obține desigur rezultate deosebite in 
viitor.

Tot mai numeroase sînt și vocile 
din rugbiul european care propun ca 
echipa R.P. Romine să joace in „Cupa 
celor cinci națiuni", și să se intîl- 
nească cu reprezentativa Australiei in 
rugbiul mondial, romînii au astăzi un 

•cuvint greu de spus și de aceea, fără 
a se culca pe laurii victoriilor, toți 
cei care activăm in rugbi va trebui 
să depunem în continuare străduințele 
noastre pentru ridicarea la un nivel cali
tativ superior a muncii de pregătire 
a rugbiștilor romini.

In țara noastră rugbiul are astăzi 
toate condițiile de dezvoltare, toate 
posibilitățile de a se perfecționa ne
contenit, de a cunoaște o permanentă 
creștere cantitativă și calitativă Con
dițiile minunate pe care partidul și gu
vernul le oferă întregii mișcării spor
tive din țara noastră dau in fiecare 
zi noi roade. De aceea, este de aș
teptat ca în nou) an rugbiștii noștri 
să obțină noi performanțe de valoare. 
Sintem convinși că in cea de a patra 
ediția a „Cupei Păcii" care se va 
disputa la Varșovia, precum și cu 
prilejul întilnirilor cu echipele italiei 
și Franței care se vor desfășura la 
București în iunie și noiembrie 1962, 
rugbiștii noștri vor face totul pentru 
a răspunde cu cinste marii încrederi 
ce li se acordă, aceea de a purta 
tricourile reprezentativei R.P. Romîne 
și vor contribui in continuare — prin 
performanțele lor — 1a creșterea con
tinuă a prestigiului sportiv al scumpei 
noastre patrii.

Un nou concurs republican

gramul ei figurează probe pentru trei 
categorii de vîrstă- Astfel, spre deo
sebire de anii trecuți, sportivii iși 
vor disputa întîietatea in cadrul a 
trei categorii: tineret, seniori și ve
terani. Locul de desfășurare al între
cerilor: arena Cimentul: fete-tineret 
și senioare; arena Metalul: băieti-ti- 
neret și seniori; arena vetera
nii. Probele: 100 bile mixte pentru ti
nerele jucătoare, senioare și vetera
ni; tinerii popicari și seniorii vor lan
sa cite 200 bile mixte. Concursul se 
desfășoară în ziua de 29 decemb-ie.

Pe cele trei arene vor fi pre-enți 
peste 50 de concurenți. Printre aceștia 
se află tinerele elemente: Ileana An
tal (Arad) — recordmana țării. Maria 
Stanca (Reșița), Floriea Neguțoiu 
(Buc.), Dumitru C. Dumitru (Ploiești); 
Bruno Stuller (Timișoara) - campio
nul țării, experimentatele : Margareta 
Szemanyi (Tg. Mureș), Elena Predea- 
nu (Buc.), fostul campion mondial I. 
Micoroiu (Reșița), Petre Purje (Cim- 
pina), T. Szemanyi (Tg. Mureș) și ve
teranii: I. Dinescu (Ploiești), R. Ro
mulus (Roman), M. Popescu (Cimpi- 
na), V. Berghezean (Constanța), I. 
Burduloiu (București) etc.

0 INTERESANTĂ ÎNTIME

TA GIURG’U

Arenele de popice ale asociațiile» i 
sportive Cetatea și Victoria din loca-. : 
litate au găzduit zilele trecute o in- ' 
teresantă întrecere cu participarea e- 
chipelor masculine și feminine ale re, 
giunilor București, Dobrogea și Plo
iești. Iată rezultatele înregistratei 
masculin: 1. Reg. Ploiești 4.616 p| 
2. Reg. București 4 519 p; 3. Reg. 
Dobrogea 4.495 p: feminin: 1 Reg. 
Ploiești 2 120 p; 2. Reg. Dobrogea 
2.108 p : 3. Reg. București 2.095 p.

„Cupa 30 Decembrie" cu care a fost 
dotată întrecerea a revenit jucătorilor 
de popice din regiunea Ploiești.

TRAIAN BAR BALATA 
corespondent 1



Sezonul internațional de hochei este in plină desfășurare. Cu deo
sebit interes este urmărită evoluția hocheiștilor din R. S. Cehoslovacă, 
aflați în plină pregătire pentru apropiatele campionate mondiale de 

la Colorado Springs. Recent prima reprezentativă de hochei a R. S. Ce
hoslovace a rules victorii în întîlniri cu puternice formații din Suedia, Ca
nada și. R. D. Germană.

Fotografia noastră prezintă o fază din meciul R. D. Germană—R. S. Ce
hoslovacă desfășurat la Dresda și cîștigat de hochei știi cehoslovaci cu 1—1. 
Flach (RS.C.) nu poale intercepta pucul in fața porții adverse și pierde 
ocazia de a mai înscrie un gol !

Foto: „Sport im Bildu

HANDBALUL IN 7 SE DEZVOLTĂ PE CONTINENTUL AFRICAN
Un n-ou sport care a început să se 

practice pe continentul african, bucu- 
rinciu-se de omare popularitate, este 
handbalul in 7. Spectaculozitatea Și 
dinamismul acestui sport suscită inte
resul tinerelului din tot mai multe 
fțări africane. O primă dovadă o con- 
ifitituie turneul de handbal în 7 orga
nizat in toamna aceasta cu prilejul 
Jocurilor Panarabe. Această întrecere 
«-a bucurat de un deosebit succes, 
ea fiind ci ști gata de reprezentativa 
Republicii Arabe Unite. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 2- Marocul, 3. 
Iordania și 4. Libanul.

© Și iată că în aceste zile (mai 
precis între 22—31 decembrie), în ca
drul jocurilor sportive de la Abidjan, 
se desfășoară cel mai mare turneu 
de handbal în 7 care a avut loc pe 
continentul african. La întreceri par
ticipă echipele : Madagascarului, Ca- 
inerunului, Senegalului, Coastei de 
Fildeș. Dahomey, Federației Mali, 
Voltei Superioare ș. a.

® In afara Republicii Arabe Unite, 
© altă țară în care handbalul in 7

Dacă acum, cind anul 1961 se pregă
tește de „plecare", vei întreba pe marii 
maeștri de șah ce părere au despre 
acesta, răspunsurile vor fi foarte dife
rite Unii vor spune : „Păcat că se ter
mină anul Iar alții se vor grăbi să 
răspundă: „Să înceapă moi repede 
altul" ..

Celor dinții li se alătură fără îndoială 
tnuiți șahiști de frunte ai Uniunii So
vietice. Este cazul lui Mihail Botvinik. 
Fiu numai pentru motivul că deține ac
tualmente titlul de campion mondial, ci 
pentru că în acest an el a realizat o 
performanță de-a dreptul extraordinară. 
Răsturnind toate pronosticurile, infir- 
mînd orice „teorie a vî.rslei", Botvinik a 
arătat că prin dîrzenie și perseverență, 
printr-nn regim de viață sobru, un șa
hi st poate păstra și l-a SO de ani forțe 
proas nete și că este capabil să întreacă 
un adversar mal tînâr, fie el chiar și 
Mihail Tal. cel mai puternic dintre ta
lentele tinerei generații șahiste sovietice. 
Victoria iui Botvinik este un „drastic 
avertisment" adresa.: tinerelului și tot
odată un stimulent pentru șahiștii vechii 
generații : degeaba consideră unii că la 
45 de ani (la 50, să nu mai vorbim...) 
șahiștii trebuie să. iasă la pensie 1

Confruntarea dintre cei doi... Mihaili 
a stîrnit un interes enorm în întreaga 
lume șahistă. In unele țări au și apă
rut cărți despre acest meci-revanșă cu 
titlul ..Meciul secolului". M-am convins 
personal de popularitatea de care se 
bucmă Botvinik în rindul maselor de 
iubitori ai șahului împreună cu campio
nul lumii am vizitat recent Transcau- 
cazia, unde acesta a evoluat în simul
tane la Baku, Erevan., Tbilisi și Suh urni. 
Pretutindeni vizitele sale au fost incon- 

cunoaște o mare dezvoltare este 
Coasta de Fildeș. La federația de spe
cialitate sînt afiliate pină în prezent 
36 de echipe masculine, 16 feminine 
și 11 de juniori, care sînt angrenate 
în campionate oficiale (tur și retur).

• De curînd federația de handbal 
din Senegal a cerut afilierea la fede
rația internațională.

• Recent, la Cairo, selecționata 
masculină de handbal în 7 a R. F. 
Germane a întrecut destul de greu 
formația Republicii Arabe Unite, cu 
scorul de 19-15 (11-6).

• In continuarea turneului între
prins în Africa, handbaliștii vest-ger- 
mani au întrecut reprezentativa Tu
nisului cu 29—16. Dacă ne gîndim că 
tot în acest an, aceeași echipă ger
mană a învins naționala Franței — 
clasată în primele 8 echipe ale ulti
mului campionat mondial — cu 21—10, 
ne putem face o imagine asupra va
lorii handbaliștilor tunisieni.

Finisul anului sahist 1961
5 $
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jurate de un interes enorm. „Să ne vi
ziteze mal des campionul nostru mon
dial ! — am auzit spunîndu-se de că
tre iubitorii de șah de aci.

Numele lui Botvinik a intrat pentru 
totdeauna în istoria șahului. A fi laureat 
de cinci ori în campionatul mondial, 
iată o performanță care nu este la în- 
demîna oricui ! Dar Botvinik nu este 
numai un colecționar de cununi de lauri. 
După cum se știe, campionul mondicd 
de șah este și doctor în științele electro
tehnice.

în aceste zile, Botvinik se pregătește 
să apară din nou în arena șahistă și 
anume la tradiționalul turneu de Anul 
Nou de la Hastings (Anglia). Cu 25 
de. ani în urmă tînărul Botvinik a sufe
rit un insucces la Hastings. Evident, 
după un sfert de veac, el are dreptul la 
revanșă...

O bună pregătire fizică, nervi buni — 
iată elemente de primă importanță în 
lupta șahistă modernă. Dacă privești 
la silueta atletică a lui Paul Keres, nu 
vei spune niciodată că a împlinit 45 de 
ani. Ca și campionul mondial, Keres se 
hotărăște greu să cedeze tineretului po
zițiile pe care le deține. La marele tur
neu de la Zurich, din acest an, marele 
maestru estonian a ocupat primul loc, 
lăsîndu-l în urmă pe Tigran Petrosian,

Programul jocurilor grupei A 
a campionatelor mondiale 

de hochei pe gheață
După cum s-a mai anunțat, intre 

8—18 martie 1962 se va desfășura în 
S.U.A: cea de a 28-a ediție a cam
pionatului mondial și cea de a 40-a 
ediție a campionatului european de 
hochei pe gheață. Festivitatea de 
deschidere a întrecerii va avea loc la 
7 martie, iar primele întîlniri se vor 
disputa la 8 martie.

La ultima ședință a Comitetului de 
organizare s-a stabilit modul de desfă
șurare a campionatelor și programul 
tuturor celor 3 grupe.

Iată programul meciurilor grupei A, 
la care participă următoarele echipe : 
Canada, R. S. Cehoslovacă, U-R.S.S., 
Suedia, Finlanda, R. D. Germană, 
S.U.A. și învingătoarea din meciul 
de baraj Norvegia — R.F. Germană-

8 martie: R.S. Cehoslovacă — Fin
landa, R.D.G. — Canada; S.U.A, — 
Suedia, U.R.S.S- — Norvegia sau
R. F.G. ;

9 martie : R.D.G. — R.S. Cehoslova
că ; Suedia — Finlanda ;

10 martie: U.R.S-S. — Canada;
S. U.A. — Norvegia sau R.F.G.

11 martie : R.S. Cehoslovacă — 
S.U.A. ; U-R.S.S. - R.D.G. ; Suedia - 
Norvegia sau R.F.G. ; Canada — Fin
landa ;

13 martie : R.S. Cehoslovacă — Sue
dia ; U.R.S.S. — Finlanda; S.U.A. — 
R.D.G.; Canada — Norvegia sau 
R.F.G. ;

14 martie: Canada — Suedia; 
U.R.S-S. — R.S. Cehoslovacă; Finlan
da — S.U.A. ; R.D.G. — Norvegia sau 
R.F.G. ;

16 martie : R.S. Cehoslovacă — Nor
vegia sau R F.G.; U.R.S.S. — Suedia ; 
Finlanda — R.D.G. ;

17 martie : Canada — S.U.A. ; Sue
dia — R.D.G.; Finlanda — Norvegia 
sau R.F.G. ;
18 martie: U.R-S.S. - S.U.A. ; R.S. 
Cehoslovacă — Canada.

Schiorii de la Diinamo Moscova au cîștigat 
tradiționalul concurs organizat 

de „Sovietski sport”
Tradiționalul concurs de schi pentru 

premiul ziarului „Sovietski sport**  s-a 
desfășurat duminică în apropiere de Mos
cova, pe o temperatură de minus 18 
grade, și a fost cîștigat de sportivii 
duhului Dinamo, oare au ocupat primul 
loc în 3 din cele 4 probe incluse în pro- 

© Campionatul U.R.S.S. de volei a 
început concomitent în 6 orașe : Lenin
grad, Harkov, Minsk, Vilnius, Tallin și 
Tbilisi. La competiție participă 48 de 
echipe — 24 masculine și 24 feminine. 
Formațiile clasate pe primele două locuri 
in fiecare grupă vor participa peste o 
lună la turneul final.
• Astăzi va începe la Melbourne finala 

„Cupei tDavis“ la tenis de cîmp, în care 
se întîlnesc echipele Italiei și Australiei. 
In prima zi se întîlnesc Ray Emerson -* * 
Nicola Pietrangeli și Rod Laver — Or
lando Sirola. Miercuri se dispută proba 
de dublu, iar joi ultimele două partide 
de simplu : Emerson — Sirola și Laver 
— Pietrangeli.

© „Cupa U.R.S.S.” La floretă, al cărei 
turneu final a avut loc în orașul Lvov, 
a fost cucerită de Mark Midler, de mai 
multe ori campion unional. In finală ei 
l-a învins cu 12-10 pe Evghenii Riumin.

® La turneul internațional de volei de 
la Karaci echipa Pakistanului a învins 
în finală cu 3-2 echipa Japoniei.

® Finala campionatului unional de gim
nastică s-a desfășurat la Tbilisi, Iuri 
Titov la bărbați, l-^risa Lațînina și Ta
mara Liuhiha (cu același număr de 
puncte) au cucerit titlurile de campioni 
unionali absoluți.
• In cadrul unui concurs atletic des

fășurat la Moscova pe teren acoperit, 
studenta Klara Pușkareva a sărit la 
înălțime 1,70 m. stabilind un nou record 
de sală al Capitalei U.R.S.S.
• In orașul Varese s-a disputat retu

rul meciului masculin de baschet dintre 
echipele Ignis Varese și Benfica Lisa
bona contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni". Baschetbaliștii italieni au ob
ținut victoria cu scorul de 101—48 (54—26)^ 
calificîndu-se pentru turul următor.

pe atunci deținător al titlului de cam
pion unional.

A ceda un titlu mondial, iată desigur 
un lucru neplăcut. In asemenea situație, 
șahistul îți pierde de obicei încrederea, 
suferă o „cădere". Mulți dintre admira
torii talentatului Mihail Tal erau îngri
jorați că eșecul din meciul-revanșă va 
avea o influență nefastă asupra moralu
lui lui Tal.. „Tal nu mai e Tal..." — 
spuneau unii. I)ar, toate temerile au 
fost nefondate. Excampionul mondial nu 
s-a descurajat de loc. In marele tur
neu internațional de la Bled (Iugoslavia) 
marele maestru din Riga a jucat ca 
de obicei proaspăt, inspirat, întrecind cu 
strălucire pe ceilalți șahiști din elita 
mondială. Cu alte cuvinte, „acțiunile" 
lui Tal s-au ridicat din nou...

Subiecte de satisfacție au și alți pa
tru șahiști sovietici. Este vorba de fos
tul campion unional Tigran Petrosian. 
Viktor Korcinoi, Efim Gheller și Leonid 
Stein, recentul cîștigător al turneului de 
la București. Toți aceștia vor lua curînd 
startul în turneul interzonal din cadrul 
campionatului lumii. Acest turneu ar fi 
trebuit să înceapă la 27 ianuarie în 
Olanda, dar autoritățile acestei țări s-au 
arătat din nou adversari ai colaborării 
internaționale prin sport, neacordînd 
viză de intrare marelui maestru din

IFOTBAIL IP IE ..GLOB
CAMPIONATUL U.R.S.S. PE 1962 

VA ÎNCEPE LA 2 MAI

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Fot
baliștii sovietici au încheiat cu un 
bilanț favorabil anul sportiv 1961. 
Din cele 10 întâlniri internaționale sus
ținute cu diferite echipe din Europa 
și America de sud, echipa U.R.S.S. 
a cîștigat 7, a pierdut două, iar una 
a terminat-o la egalitate. Printre în
vinsele reprezentativei sovietice se 
numără echipele Argentinei, Uruguayu- 
lui, Chile, Turciei.

Anul viitor, înainte și după turneul 
finali al campionatului mondial din 
Chile, echipa U.R.S.S. va susține cî- 
teva partide amicale după cum ur
mează : 18 aprilie, la Stockholm:
Suedia — U.R.S.S.; 27 aprilie, la
Moscova: U.R.S.S. — Uruguay;
3 mai, la Budapesta : R.P. Ungară 
(b) — U.R.S.S. (b) ; 19 septembrie, 
la Roma : Italia — U.R.S.S. Formațiile 
de club vor disputa în același timp 
150 de meciuri în țară și peste hotare.

Campionatul unional se va desfă
șura ca și cel precedent, în două 
grupe de cite 11 echipe, urmînd ca 
primele 6 din fiecare grupă să par
ticipe la turneul final. Meciurile cam
pionatului vor începe la 2 mai și se 
vor termina la 20 noiembrie. Cele două 
grupe al campionatului au următoarea 
componență: grupa I : Dinamo Kiev, 
Ț.S.K.A, Lokomotiv Moscova, Spartak 
Erevan, S.K. Rostov pe Don, Șahtior, 
Zenit Leningrad, Moldova Chișinău, 
Kairat Alma-Ata; Spartak Vilnius, 
Daugava Riga j grupa a Il-a: Tor
pedo Moscova, Spartak Moscova, 
Avangard Harkov, Dinamo Tbilisi, 
Pahtakor Tașkent, Dinamo Moscova, 
Dinamo Leningrad (în locul lui Ad- 
miralteeț), Neftianik Baku, Belarus 
Minsk, Aripile Sovietelor Kuibișev și 
Torpedo Kutaisi (ultimele două nou 
promovate în prima categorie).

La campionatul categoriei B vor 
participa 146 de echipe, împărțite în 
9 grupe teritoriale.

gram. Cea mai interesantă probă — șta
feta 4x5 km bărbați — a revenit însă 
echipei Ț.S.K.A., alcătuită din Marti
nov, Marincev, Kondakov și Vaganov. 
Formația dinamoviștilor — Privalev, A- 
nisimov, Kolcin și Anikin, s-a clasat a 
doua la o diferență de 1:07,0.

R. D. Germană, IV. Uhlman. In situația 
creată, federația olandeză pierde drep
tul de organizare a turneului, care se 
va desfășura în altă țară.

Poate pufea surprinzător că de la 
viitorul turneu interzonal vor absenta 
Vasili Smîslov și Boris Spasski. Ulti
mul are desigur o consolare substan
țială: el a reușit să âștige în sfîrșit 
campionatul U.R.S.S. și apoi — să nu 
uităm — numără doar... 25 de ani 1 
Spasski are încă destul timp pentru a 
urca pe scara înaltă care duce la titlul 
suprem.

In anul 1961 s-au remarcat în mod 
deosebit Viktor Korcinoi —■ învingător 
în marele turneu de la Budapesta —- și 
Mark Taimanov, care a cîștigat la Dort
mund un alt turneu important. Si să nu 
uităm, bineînțeles, că la Oberhausen 
(R. F. Germană) au strălucit toți șa
hiștii sovietici cei mai buni cîștigînd 
sub culorile echipei U.R.S.S. titlul de 
campioni ai Europei.

Trecerea noastră în revistă n-ar fi 
completă, desigur, dacă n-am vorbi și 
despre elementul feminin. Și aci iubi
torii sovietici de șah au motive de sa
tisfacție. In viitorul meci pentru cam
pionatul mondial feminin se vor întîlni 
din nou două șahiste sovietice: Elisa- 
beta Bîkova, deținătoarea titlului și tî- 
năra sa șalengeră de 20 de ani Nona 
Gaprindașvili din Tbilisi, care a cîști
gat în mod atît de strălucit turneul 
candidatelor, desfășurat recent la Vrn- 
jacka Banja.

SALO FLOHR
mare maestru internațional 

comentatorul șahist al agenției de 
presă „Novosti”

CAMPIONATUL ITALIAN

Duminică s-a desfășurat in Italia 
prima etapă a returului campionatului 
național. Liderul clasamentului, echipa 
Internazionale din Milano, a cîștigat 
in deplasare : 3—2 cu Atalanta, men- 
ținîndu-ți avansul de 4 puncte in 
fruntea clasamentului. A cîștigat din 
nou și formația care secondează de 
mai multe etape pe Inter, Fiorentina. 
Ea a învins pe teren propriu cu 2—0 
pe Venezia. Alte rezultate : Palermo— 
Bologna 1—0, Spăl — Catania 1—0, 
Milan — Lanerossi 4—1, Padova — 
Lecco 3—1, Torino — Sampdoria 
0—0, Roma — Udinesse 4—0. In 
clasament: Internazionale 29 p, Fio-r 
rentina 25, Milan 24, Roma și Bo- 
logna — fiecare cu cite 23 p.

SURPRIZE IN CAMPIONATUL1 
FRANCEZ

Reluarea campionatului Franței după 
meciul de baraj de la Milano 
(Franța — R.P. Bulgaria contînd pen
tru preliminariile campionatului mon
dial) a coincis cu înregistrarea cî- 
torva rezultate surpriză. Astfel, St 
Etienne a reușit să întreacă cu un 
scor sever pe campioana Franței, 
Monaco: 5—1. Fără îndoială, tot sur
prinzător poate fi considerat și scorul 
cu care Reims a pierdut la Niee s 
1—4. Celelalte rezultate ale etapei a 
23-a: Sedan — Montpelier 1—0, 
Nancy — Stade Francais 2—1, Stras- 
sbourg — Rouen 1—0, Angers — 
Metz -I, Racing — Socliaux 2—2, 
Le I’.vre — Lens 0—0, Nimes —> 
Rennes 3—0, Toulouse — Lyon 1—1. 
De remarcat că două etape (a XVII-a 
și a XXII-a) sînt în întregime restanță. 
Tn fruntea clasamentului continuă să 
se afle echipa Nimes cu 29 p, urmată 
de Sedan — 28 p, Reims 25 etc.

BURNLEY CEDEAZA DIN AVANTAJ

Etapa a XXII-a a campionatului 
englez a fost marcată de înfrîngerea 
pe teren propriu a fruntașei clasa
mentului, Burnley: 0—2 cu Arși’ '■al. 
Victoria formației Ipswich Town k. I 
cu Bolton) a făcut ca aceasta să se 
apropie la 3 puncte de lider. Cele
lalte rezultate ale etapei: Aston Villa—■ 
Everton 1—1,. Cardiff — Blackbum 
1—1, Fullham — Birmingham 0—1, 
Leicester — Manchester City 2—0, 
Manchester United — West Ham 1—2, 
Nottingham — Chelsea 3—0, Shefield 
Wednesday — West Bromwich 2—1, 
Tottenham — Blackpool 5—2, Wol
verhampton — Shefield United 0—1. 
Clasament: Burnely 30 p, Ipswich 
Town 27, West Ham 27 etc.

• In ultima etapă a turului cam
pionatului austriac s-au intilnit frun-i 
Lașele clasamentului, LASK și Austria 
Viena. Cîștigînd cu 4—0, campioana 
țării, Austria Viena, a trecut pe pri
mul loc al clasamentului, cu 1 punct 
înaintea echipei LASK.

• După 15 etape, în campionatul 
Elveției continuă să conducă Servette 
Geneva cu 23 p.

Pe scurt ™
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