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In lojile oficiale au luaf loc conducătorii partidului și stalului.
La sesiune asistă în continuare numeroși invitați — conducători ai unor 

itufii centrale și organizații obștești, fruntași în muncă din întreprinde- 
Capifalei, oameni de știință și cultură, ziariști. Sînf prezenți șefi ai mi

rilor diplomatice acreditați la București.
Ședința a fost deschisă de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii 

unări Naționale.
Deputatul Manea Mănescu a prezentat raportul Comisiei economico- 

inciare cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea bugetului de sfat 
anul 1962.
A început apoi discuția generală la proiectul de lege pentru aprobarea 

jetului de stal pe anul 1962 și la darea de seamă asupra înfăptuirii pla- 
ji de stat pe anul 1961 și cu privire la planul de stat pe anul 1962.

Au luat cuvîntul deputății Gheorghe Roșu, circumscripția electorală Roz- 
’, regiunea Bacău, Ștefan Tripșa, circumscripția electorală Hunedoara Vest, 
iunea Hunedoara, Constantin Nisîor, circumscripția electorală Ghermăneșfi, 
iunea lași, Nisolae Armencoiu, circumscripția electorală 6 Martie, orașul 
urești, Szabo Emeric, circumscripția electorală Săcueni, regiunea Crișana, 
nifru Lupșe, circumscripția electorală Vișeu de Sus, regiunea Maramureș, 
isfrul Minelor și Energiei Electrice, Buior Almășan, Isac Martin, circum- 
pția electorală Galați Vest, regiunea Galați, Alexandru Boabă, circum- 
pția efecîprală Brazi, regiunea Ploiești, Clement Rusu, circumscripția elec- 
ilă Năsăud, regiunea Cluj, Gherghina Cojocaru, circumscripția electorală 
cănești, regiunea București și Dumitru Simulescu, circumscripția electorală 
Ocna, regiunea Bacău, ministrul Transporturilor și Telecomunicațiilor.
In ședința de după-amiază, în continuarea discuțiilor au luat cuvîntul 

«utațîi : Ștefan Matei, circumscripția electorală Slatina, regiunea Argeș, 
ai Suder, circumscripția electorală Brodina, regiunea Suceava, ministrul 
nomiei Forestiere, Marin Rădoi, circumscripția electorală Timișoara Sud- 

regiunea Banat, Alexandru Sencovici, circumscripția electorală Marghita, 
iunea Crișana, ministrul Industriei Ușoare, Vasile Mateescu, circumscripția 
:forală Vîrfoapele, regiunea București, Gheorghe Dogaru, circumscripția 
ztorală Șchei, regiunea Brașov, Paraschiva Frîncu, circumscripția electo- 

Solca, regiunea Suceava, Gogu Rădulescu, circumscripția electorală Ti- 
aara Sud, regiunea Banat, ministrul Comerțului, Ion Constantin, circum- 
ația electorală 13 Septembrie, orașul București, Cornel Buriică, circum- 
ația electorală llie Pintilie, orașul București, Ion Cozma, circumscripția 
torală Miercurea Niraj, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, ministrul 
iculturii.
Lucrările sesiunii continuă.

. (Agerpres)

Tinerii halterofili s-au remarcat
„triunghiularul”

i cinstea zilei de 30 Decembrie s-a 
nizat la Iași o întîlnire triunghiu- 
de haltere, la care au participat s- 

rlc C.Sj)/ Calați, Petrolul Ploiești 
1S.M.S. Iași. Cu acest prilej s-au 
țistrar o serie de rezultate promiță- 
e obținute, în special, de juniorii 
fstraie (G.S.M.S. Iași), M. Cristea 
.0. Galafi), G. Hodosi (G.S.M.S. 
) și D. Gilcă (G.S.M.S. Iași).
tă rezultatele, pe categorii:
ta mai ușoară: Al Tănăsache (G.) 
5 kg.; G. Nastase (P.) 232,5 kg. ț 
iță (I.) 202,5 kg. Semiușoară : G. 
tie (I.) 227,5 kg., A. Dumitrache 

220 kg., G. Cristea (P.) 205 kg. ;
■ră: M. Cristea (G.) 277,5 kg., Gh. 
u (I.) 242,5 kg., A. Buescu (P.) 
kg.; scmimijlocic: G. Hodosi (I.)

desfășurat la Iași
290 kg., Gh. Petacov (G.) 280 kg., G. 
Mironescu (P.) 195 kg.; mijlocie: Gh. 
Gospodinov (G.) 302,5 kg., D. Tudorov 
(I.) 262,5 kg., M. Chirită (PI.) 145 
kg.; semigrea: Gh. Marcu (G.) 285
kg., V. Lăcătușu (1.) 277,5 kg.; grea: 
D. Giles (I.) 275 kg., T. Velichi (G.) 
267,5 kg., Gh. Jipa (P.) 242,5 kg.

Cu acest prilej, halterofilii ieșeni au 
ob(inut opt noi recorduri regionale. Pe 
echipe pe locul întâi s-a clasat G.S.O. 
GALAȚI cu 10 p. oare a cîștigat ,,Gupa 
30 Decembrie" urmată de G.S.M.S. Iași 
12 p. și Petrolul Ploiești.

Pentru reușita acestui concurs antre
norii echipelor, Pavel Gospodinov—Galați 
și Gh. Tescu—Iași, merită felicitări.
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Al treilea meci al Petrolului

în Indonezia:

4-1 cu selecționata orașului

Surabaja

— Echipa din Ploiești va evolua 

și in Cambodgia —
RADIOGRAMA DIN SURABAJA, DE 
LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

La 25 decembrie, echipa de fotbal 
Petrolul a evoluat în orașul Surabaja, 
unde a susținut al treilea său meci 
din cadrul turneului în Indonezia. Fot
baliștii romîni au primit replica selec
ționatei orașului Surabaja, de care au 
dispus cu 4—1.

Echipa Petrolul a desfășurat un 
joc tehnic și spectaculos, foarte mult 
apreciat de miile de spectatori, pre
cum și de specialiștii de aici.

La 29 decembrie, Petrolul va juca 
la Makasar, în insulele Celebes.

VASILE GRĂDINARU

Federația noastră de fotbal a primit 
o invitație din Cambodgia pentru 
echipa Petrolul. Invitația a fost accep
tată, astfel că fotbaliștii din Ploiești 
vor susține și două jocuri în această 
țară.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚRVXTl

Cultură Fizică și Sport din. R. P. Romînă

s Joi 28 decembrie 1961 4 padini 25 bani

Duminică, la Predeal,

Concursul de deschidere inaugurează sezonul de schi

Niculae Pandrea, unul din favorifii cursei de slalom special din cadrul Concursului 
de deschidere a sezonului

Foto: D. Stăncuilcscu."

In sfârșit, Concursul 
a sezonului se dispută la 
gram at ani de-a rândul 
calitate, concursul s-a 
fiecare dată în altă stațiune, deoarece 
ninsoarea întârziată nu a permis pârti
ilor Predealului să găzduiască întreceri 
de schi. Duminică dimineață însă, lo
calnicii, oamenii muncii aflați în con
cediu de odihnă și numeroșii turiști

de deschidere 
Predeal ! Pro- 
în această lo- 
desfășurat de

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL U.EF.A. DE JUNIORI
Unul din cele 

nimente sportive 
anului 1962 va fi, desigur, TURNEUL 
U.E.F.A., rezervai echipelor reprezen
tative de fotbal — juniori din Europa. 
Cum se știe, organizarea acestui tur
neu a fost încredințată de Uniunea 
Europeană de Fotbal Asociație fede
rației noastre de specialitate. Astfel,

Activitate intensă la hochei pe gheață
I, T. B« conduce autoritar în campionatul de Juniori al Capitalei 

— Primele Jocuri la Miercurea Ciuc

In eta- 
cîștigat 
eonclu- 
singuri 
cadrul

:hipa de juniori a I.T.B.-ului își 
inuă drumul spre cucerirea titlu- 
ie campioană a Capitalei, 
i treia, tinerii itebiști au 
airea cu SSE la un scor

(7—1) și au rămas astfel 
'nuntea clasamentului. In
nași etape, Dinamo și Flacăra ro
zii oferit publicului un meci pa
int, terminat cu un rezultat sur- 
:ător față de evoluțiile anterioare 
celor două echipe: 4—3 pentru 
ira roșie. învingătorii au condus 
î moment dat cu 3—0, dar Dina- 
a egalat la sfîrșitul reprizei a

doua. In ultima repriză, desfășurată 
sub semnul unei lupte echilibrate; 
Flacăra roșie înscrie golul care-i a- 
duce prima victorie din campionat- 
Nu mult a lipsit Ca și meciul urmă
tor (Steaua — Voința) să se încheie 
cu o surpriză. Cu patru minute înain
te de terminarea timpului de joc, 
scorul era încă alb: 0-0. De-abia a- 
tunci Stefanov reușește un gol și e- 
chipa Steaua cîștigă partidă cu sco
rul minim de 1—0, scor neobișnuit la 
hochei pe gheață. Voința a făcut un 
meci bun și dacă ar fi avut mai mulți 
jucători de schimb (s-au prezentat

mai importante eve- mișcarea sportivă din țara noastră 
internaționale _ale își va înscrie numele și pe tabloul de 

onoare al organizatorilor acestei tra
diționale întreceri fotbalistice a tineri
lor jucători din Europa.

în vederea Turneului (19—29 apri
lie) pregătirile au început, atît la noi 
cît și în cele 20 de țări care s-au 
înscris să participe. Amploarea com
petiției, participarea la turneul pro- 
priu-zis a 16 reprezentative naționale 
determină o activitate febrilă în sinul 
comitetului de organizare. Acesta pune 
la punct în -momentul de față toate 
amănuntele organizatorice legate de 
organizarea Turneului.

Cum cele 16 echipe vor fi împărțite 
în grupe de cîte 4, care își vor avea 
sediul îritr-unul din cele 4 orașe de
semnate să găzduiască jocurile (Bucu
rești, Ploiești, Constanța și Brașov), 
în aceste localități vor fi formate 
comitete de organizare locale. Tn atri
buțiile acestora vor intra și organi
zarea de acțiuni cultural-arfistice, tu
ristice etc.

Paralel cu aceste pregătiri organi
zatorice se desfășoară și cele privind 
lotul nostru de juniori. Federația a 

i

Fază din meciul de hochei juniori Voința—S-S.E, 2 6—2

doar 9 jucători în total) putea scoate 
cel puțin un rezultat de egalitate.

In etapa a patra, conform așteptă
rilor, ITB a întrecut Flacăra roșie cu 
6—0 (3—0, 2—0, 1—0), prin punctele 
marcate de Ivănescu (2), Tăbăcaruj 
Scheau, Ciță și Marinescu. In jocul 
următor, confirmând forma sa ascen
dentă, Voința a întrecut echipa Școlii 
sportive de elevi: 6—2 (2—2, 2—0, 2—0), 
Autorii golurilor au fost P. Zgîncă 
(2), Cicu, Panescu; Vasiliu și Tudo- 
ran pentru Voința, Răduță și Petre 
pentru SSE. Ultimul joc al etapei a 
opus echipele Steaua și Dinamo. Par
tida s-a încheiat cu rezultatul de 
11—2 pentru Steaua. în urma acestor 
rezultate, clasamentul are următorul 
aspect:
1. I.T.B.
2. Steaua
3. S.S.E.
4. Voința
5. Dinamo
6. Flacăra

(Continuare în pag. a 3-a)

frecvenți în această stațiune vor pute»1 
urmări evoluția celor mai buni schiori 
din țara noastră în concursul care mar
chează începutul activității oficiale în- 
sezonul anului 1962.

Concursul de deschidere, organizat în 
ultimii ani în Bucegi și la Poiana Bra
șov, a cunoscut întotdeauna un frumos 
succes. Schiorii au căutat să ia un 
„start" bun și drept urmare evoluția 
lor a fost reușită, contribuind în mare 
măsură Ia popularizarea acestui frumos 
sport. Desigur, nici de astă dată schio
rii noștri fruntași nu vor rămînc datori 
și vor căuta să răsplătească interesul 
manifestat de public printr-o compor
tare frumoasă, prin lupta pasionantă ce 
o vor da pentru locurile fruntașe.

întrecerile acestui concurs inaugural, 
organizat de F.R.S.B.A., vor avea loc 
de la ora 9,30 pe Clăbucet și pe Poliș- 
toacă. Pe pîrtia Clăbucetuliu își vor 
disputa întâietatea schiorii participanți 
la proba de slalom special. Cornel Tă
băraș, campionul probei. Gh. Bălan, Ni- 
culac Pandrea, Kurt Gohn, Ion Zan- 
gor, Mihai Bucur, Niculae Iovici, la 
seniori, Ilona Micloș, Mihaela Ghioarcă, 
Ana Scherer, la senioare, Mircea Ene, 
la juniori, Erika Liebhardt, Mihaela 
Casapu, la junioare, sânt principalii pro
tagoniști ai singurei probe alpine 
cadrul Concursului de deschidere a 
z onului.

Fondiștii vor concura la probele 
10 km (seniori), 5 km (senioare și 
niori) și 3 km (junioare), pe pîrtia 
binecunoscută sub numele de Poliș- 
toacă. Dinu Petre, Gh. Bădescu, Stelian 
Drăguș, Alex. Zangor, Zaharia Ailcnoi 
sânt favoriții Ia seniori, în timp ce la 
senioare multipla noastră campioană E- 
lena Tom, luliana Simon și Marcela 
Bratu au cele mai mari șanse de a cu
ceri primul loc.

F.R.S.B.A. a luat toate măsurile pen
tru ca pârtiile să fie bine amenajate, 
oa spectatorii să fie informați despre 
desfășurarea probelor, timpii înregis
trați și despre toate celelalte amănunte- 
ce se ivesc în timpul desfășurării curset- 
lor.
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In. legătură cu organizarea 
competiții, trebuie să arătăm că o 
lipsă inadmisibilă este cea a asisten-

acestei

(Continuare în pag. a 3-a)

Schiorii romîni participă la importante
concursuri internaționale

Anul 1962 va însemna pentru schiorii 
fruntași un an de bogată activitate in
ternațională, care va fi încununată cu 
participarea la campionatele mondiale 
de Ia Zakopane (probele nordice) și de 
la Chamonix (probele alpine).

Primele întreceri la care vor lua par
te reprezentanții țării noastre vor avea 
loc chiar la începutul anului. Fondiștii

BOBERil ROMÎNI LA CAMPIONATELE MONDIALE
Boberii romîni vor participa la cam

pionatele mondiale care se vor desfă
șura între 20—28 ianuarie 1962 în lo
calitatea Gamriasch-Partcnkirchen din

Ii. F. Germană. Lotul român se pregă
tește intens în vederea acestei compe
tiții. la care este hotărât să aibă o com
portare cit mai bună.

vor lua startul în probele clasice ala 
concursului de Ia Bled (R.P.F. Iugo
slavia) care se va desfășura în zilele 
de 6 și 7 ianuarie. Coboritorii vor par
ticipa la următoarele concursuri: Cour
chevel— Fran ța—6—7 ianuarie—slalom 
și slalom uriaș băieți și fete; Grindei- 
uiald—Elveția—9—12 ianuarie, slalom, 
slalom uriaș și coborâre fete ; VFengen—• 
Elveția—13—14 ianuarie-slalom și cobo
râre bărbați; Had Gastein—Austria— 
17—20 ianuarie — slalom și coborâre 
fete; Kitzbiihel—Austria — 20—21 ia
nuarie — slalom și coborâre bărbați.

La toate aceste concursuri, care au 
o veche tradiție, vor !na parte oei mai 
buni schiori din Europa,



Activitatea sportivă de performanță 
poate cunoaște o dezvoltare și mai mare 

în regiunea Ploiești
Eveniment de o deosebită importanță, conferința regională a _ U.C.F.S. 

Ploiești, desfășurată nu cu mult timp în urmă, a analizat temeinic activi
tatea sportivă din această regiune, a discutat cu simț de răspundere 
măsurile ce trebuie luate pentru a se asigura pe viitor o și mai largă 
dezvoltare a activității sportive de mase și de performanță.

Atît darea de seamă, cit și cei care au luat cuvintul pe marginea 
problemelor ridicate au subliniat faptul că, în ultimii ani, s-au realizat 
succese frumoase pe drumul consolidării organizatorice a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport și pe drumul angrenării unui cit mai mare număr 
de oameni ai muncii intr-o activitate sportivă continuă _ și recreativă. 
Străduindu-se să traducă în viață aceste principale sarcini trasate de 
partid și guvern mișcării noastre sportive, asociațiile sportive din regiunea 
Ploiești, consiliile raionale precum și consiliul regional U.C.F.S. — îndru
mate și sprijinite în permanență de organele și organizațiile de partid 
— au reușit să obțină în activitatea lor o serie de succese importante. 
S-a scos astfel în evidență faptul că, in ultima perioadă de timp, s-a 
înregistrat o creștere simțitoare a numărului de membri ai U.C.F.S., în 
această direcție evidențiindu-se în mod deosebit consiliul raional U.C.F.S. 
Cîmpina care,' prin folosirea unui larg activ obștesc și a unor bune metode 
de muncă a reușit să înființeze 16 asociații sportive noi și să înscrie în 
U.C.F.S. 6.358 de noi membri. Rezultate la fel de bune au fost obținute 
și în raionul Tîrgoviște unde există o serie de asociații sportive cum sint 
Zefirul Pucioasa, Metalul Tîrgoviște, Zorile Hăbeni etc., care au un mare 
număr de membri ai U.C.F.S. Trebuie arătat, de asemenea, că in regiunea 
Ploiești sint asociații sportive care se pot mindri cu un mare număr 
de membri înscriși.' Este cazul asociației sportive Rafinăria Teleajen, a 
asociației sportive de la uzina „1 Mai" și a asociației sportive de la uzina 
Poiaina Cîmpina.

Realizări importante s-au obținut și in direcția creșterii capacității orga
nizatorice a asociațiilor sportive. Ca o consecință firească a acestui lucru
s-a mărit numărui de competiții organizate în regiune (1960 — 138;
1961 — 213), s-a realizat o importantă creștere la numărul de secții 
afiliate (1960 — 444, 1961 — 643) și la numărul de sportivi legitimați.

POSIBILITĂȚI INCA NEFOLOSITE...

Dar, așa după cum au subliniat 
mulți dintre cei ce au luat cuvîntul, 
succesele realizate pînă în prezent nu 
sint pe măsura posibilităților existente 
în această regiune și, mai ales, pe mă
sura condițiilor create azi întregii noa
stre mișcări sportive de către partid și 
guvern. Și cînd spunem acest lucru ne 
referim în mod deosebit la rămînerea 
în urmă constatată în unele raioane 
din regiune atît în privința creșterii 
numărului de membri U.C.F.S., cit și 
în privința dezvoltării activității com- 
petiționale de mase. Vom sublinia ast
fel că în raioanele Mizil, R. Sărat și 
Buzău sint încă mari posibilități de 
creștere a numărului de membri 
U.C.F.S., prin înființarea de noi aso
ciații sportive în special în mediul să
tesc. Spre exemplu, în raionul Mizil 
există încă 27 de gospodării agricole 
colective unde nu sint înființate aso
ciații sportive, iar în raionul Buzău 
sint 18 unități socialiste ale agricul
turii fără asociații sportive. Datorită 
acestui fapt, în raionul Buzău numai 
19% dintre țăranii colectiviști sînt 
membri ai organizației noastre.

In ceea ce privește organizarea com
petițiilor de mase vom sublinia faptul 
că din cauza stilului defectuos de mun
că atît al consiliului regional U.C.F.S. 
cit și al consiliilor raionale U.C.F.S., 
care nu au controlat în permanență 
munca unor asociații sportive și nu au 
menținut deci o cit mai strînsă legă
tură cu terenul, s-au produs o serie 
de defecțiuni in organizarea competi
țiilor de mase. Numai în raionul Bu
zău au fost 12 asociații sportive care 
nu au organizat în acest an nici o 
competiție de mase. Asemenea cazuri 
s-au mai întîmplat în raioanele Mizil, 
R. Sărat, Cislău și Teleajen.

Tot din cauza stilului defectuos de 
muncă al consiliului regional și al con
siliilor raionale U.C.F.S. gimnastica în 
producție nu s-a dezvoltat în regiunea 
Ploiești pe măsura posibilităților exis
tente. O mare lipsă în această privin
ță revine biroului consiliului regional 
U.C.F.S. care, deși și-a stabilit de mai 
multe ori în planul de muncă organi
zarea unui curs de pregătire a instruc
torilor voluntari pentru gimnastica în 
producție, nu a realizat nici pînă în 
prezent această sarcină.

Spartachiada de iarna la uzinele „Steagul roșu" Brașov

Toate aceste lucruri trebuie să dea 
serios de gîndit biroului consiliului re
gional U.C.F.S. Apariția unor aseme
nea lipsuri nu poate fi decît urmarea 
— așa după cum spuneam mai sus — 
a unui stil defectuos de muncă. Pri
vind cu superficialitate îndeplinirea o- 
biectivelor prevăzute în planul de mun
că, fără să controleze în permanență 
felul în care își desfășoară activitatea 
consiliile raionale U.C.F.S. și asocia
țiile sportive, biroul consiliului regio
nal U.C.F.S. se face în bună parte vi
novat de această stare de lucruri.

MAI MULTĂ ATENTIE SPORTULUI 
DE PERFORMANȚA

O oarecare rămînere în urmă s-a 
constatat și în ceea ce privește dezvol
tarea și întărirea activității sportive de 
performanță. Cu mult simț critic și au
tocritic, o bună parte din delegații la 
conferință au scos la iveală o serie de 
lipsuri a căror eliminare ar fi asigu
rat, desigur, obținerea unor rezultate 
și mai bune în activitatea sportivă de 
performanță. Important este însă fap
tul că și darea de seamă aprecia ca ne
satisfăcătoare realizările de pînă a- 
cum, cu toate că față de anii trecuți 
s-au înregistrat unele progrese în a- 
ceastă direcție. Felul în care au fost 
privite, spre exemplu, unele etape ra
ionale și regionale ale diferitelor cam
pionate republicane au făcut ca ele să 
nu devină cu adevărat un bun mijloc 
de popularizare și dezvoltare a disci
plinelor sportive respective. La etapa 
regională a campionatului republican 
de gimnastică pentru juniori au par
ticipat doar două echipe masculine și 
una feminină. Este de mirare atunci 
că la acest sport angajamentul cu pri
vire la creșterea numărului de sportivi 
legitimați a fost îndeplinit doar în pro
porție de 63 la sută ? Un alt exemplu 
este însă și mai edificator. In cadrul 
campionatului de calificare la baschet 
(etapa pe orașul Ploiești) au participat 
doar... două echipe. Aceasta, cu toate 
că echipa clubului orășenesc se între
ce alături de alte formații fruntașe din 
țara noastră în cadrul campionatului 
categoriei AI Consecința firească : și 
la baschet angajamentul privind creș
terea numărului de sportivi legitimați 
nu a fost realizat decît în proporție de 
23 la sută. Situația baschetului este cu 

atît mai nefirească, cu cit în orașul 
Ploiești sînt cinci terenuri, o sală de 
sport și cinei antrenori calificați. Exis
tă deci toate condițiile create pentru 
ca acest sport să se poată dezvolta in-* 
tr-un ritm impetuos. Și atunci ?...

UNDE DUCE LIPSA DE INIȚIATIVA

Lipsa de inițiativă în folosirea maxi
mă a posibilităților existente pare să 
fie însă un . lucru caracteristic pentru 
activiștii spc^tivi din regiunea Ploiești. 
După cum spuneam, în orașul Ploiești 
sînt condiții? optime pentru dezvoltarea 
pe o scară mai largă a baschetului. 
Trebuie să spunem însă că există o 
altă disciplină sportivă in care, ținind 
seama de baza materială ce se află în 
această regiune, era de așteptat ca re
zultatele să fie dintre cele mai bune. 
Este vorba de natație. Cum pot oare 
privi cu seninătate activiștii sportivi 
din orașul și regiunea Ploiești faptul 
că deși orașul reședință de regiune are 
cele mai multe bazine din țară nu 
există nici un sportiv clasificat și nici 
o secție afiliată ? Bazinele de natație 
nu lipsesc nici ditj regiune și cu toate 
acestea în evidența federației de spe
cialitate nu se , află înregistrată decît 
o singură secție, cea de la Cîmpina. 
După cum au subliniat unii participant 
la discuții a sosit timpul ca’ bazinele 
de natație din orașul și regiunea 
Ploiești să devină nu numai un loc de 
recreare (ceea ce, fără îndoială, este 
un lucru bun), dar și adevărate centre 
de creștere și instruire a unor elemente 
valoroase care să ajungă cu timpul să 
facă cinste, prin rezultatele obținute, 
mișcării sportive din această regiune.

Starea de lucruri nu este mult di
ferită și în ceea ce privește schiul, un 
sport care avînd în vedere condițiile 
geografice ale regiunii, ar trebui să 
treacă pe prim plan în preocuparea 
organelor și organizațiilor sportive. In 
cuvîntul său, tov. Mihai Bota, preșe
dintele comisiei regionale de schi, a- 
răta că schiorii din regiunea Ploiești 
au cucerit numeroase titluri de cam
pioni republicani, impunîndu-se pe sca
ra valorică atît la noi în țară cit și 
peste hotare. Ne punem însă întreba
rea : sînt aceste performanțe rodul dez
voltării pe bază de mase a schiului, 
așa cum ar trebui să fie în această re
giune ? Răspunsul l-a dat chiar pre
ședintele comisiei regionale de schi, 
care afirma că cea mai mare parte a 
schiorilor fruntași din regiunea Ploiești 
sînt doar din localitățile Sinaia și 
Bușteni. Aceasta dovedește că schiul 
are în această regiune o dezvoltare 
unilaterală, deoarece există raioane în 
regiunea Ploiești unde condițiile na
turale permit practicarea pe o scară 
de mase a schiului (Cislău, Teleajen, 
Tîrgoviște). De altfel, tov. Mihai Bota 
propunea chiar să se organizeze centre 
de schi la Mîneci Ungureni și la Ne- 
hoiu și își lua angajamentul în nu
mele comisiei regionale de schi ca, în 
viitor, să nu se mai întîmple ca din 
patru concursuri prevăzute să se des
fășoare în raionul Cislău să nu se or
ganizeze nici unul.

ATLETISMUL UN SPORT IN CARE 
SAR FI PUTUT FACE MAI MULT

O problemă mult discutată a fost 
cea a atletismului. Conferința a ascul
tat cu multă atenție o scrisoare trimi
să de activistul voluntar Avram Cor
vin care, fiind bolnav, nu a putut lua 
parte la lucrări. Iubitor al atletismului, 
tov. Avram Corvin a ridicat cu curaj 
în scriosarea sa o serie de probleme, 
criticînd cu tărie lipsa de interes ma
nifestată față de acest sport. El spu
nea astfel că atît consiliul regional cît

La uzinele „Steagul roșu" din Bra
șov întrecerile Spartachiadei de iam3 
a tineretului sînt în plină desfășurare. 
Primii care au intrat în concurs au fost 
șahiștii. Vădind un deosebit interes 
pentru această marc competiție tradi
țională, sportivii asociației S. 450 (ser
viciul energetic-șef) s-au prezentat ta 
cel mai mare număr la deschiderea fes
tivă și, în continuare, la primele partide.

La mesele de joc au stat față ta 
față lăcătușul Marian Pasca și ajustorul 
Constantin Ariton, bobinatoarele Elena 
Paraschiv și Aurora Frăfilescu, elec
tricienii Ernest Prentz și Romeo Kilin- 
ger etc. etc. Rezultatele contează mai 
puțin. Mai interesant de remarcat a fost 
dîrzenia cu care fiecare concurent a 
luptat în vederea ocupării unui loc cît 
mai bun.

In aceste zile vor începe și întrecerile 
de trînță la care vor lua parte mai multe 
sute de tineri din uzină.

C. GRUIA și 
P. DUMITRESCU-coresp

— „Tovarășe director, nu mă pricep să predau gimnastica; specialitatea 
mea, latina, n-are nici o legătură cu educația fizică...

— „Cum n-are ? Nu latinii au spus „Mens sand in corpore sano“ ?

și consiliile raionale U.C.F.S. nu au 
sprijinit aproape de loc comisia re
gională care, în dorința de a popu
lariza atletismul, își propusese să or
ganizeze o serie de etape ale diferite
lor competiții în unele centre din re
giune. In scrisoarea sa tov. Avram 
Corvin a criticat atitudinea unor aso
ciații sportive arătînd că ele nu îngri
jesc bazele sportive, care nu pot fi din 
această cauză folosite în vederea orga
nizării unor reuniuni atletice. La Bu
zău, gropile de sărituri și sectoarele de 
aruncări sînt amenajate doar în preaj
ma organizării vreunui concurs, la R. 
Sărat și la Moreni pistele se degra
dează din cauza dezinteresului asocia
țiilor sportive respective. Acest inimos 
activist voluntar arăta în scrisoarea sa 
conferinței că o serie de profesori de 
educație fizică cu specializarea atle
tism, cum sînt Luca Henegaru (Cîm
pina), Vasile Torje, Paul Drăguț, Ze- 
naida Gherban (Tîrgoviște), Mircea 
Dorobanțu (Buzău), deși fac parte din 
comisiile raionale de atletism nu se 
ocupă de creșterea elementelor tinere, 
fiind angrenați în procesul de instrui- 
re-antrenament la alte sporturi.
ȘCOALA — REZERVOR DE CADRE

Mulți dintre cei care au luat cuvîn
tul au discutat și despre felul în care 
se desfășoară activitatea sportivă în 
școli. Astfel, prof. Constantin Căpă- 
țînă (Buzău) arăta că există încă foar
te mulți directori de școli și, din pă
cate, chiar profesori de educație fizică, 
care nu au înțeles rolul important pe 
care îl are educația fizică în procesul 
de învățămînt. Vorbitorul demonstra că 
elevilor nu le este asigurat un mijloc 
eficace de recreare, de reîmprospătare 
a forțelor prin practicarea educației 
fizice. Printre cele mai importante de
fecțiuni legate de problema educației 
fizice în școli este aceea că orele de 
educație fizică sînt predate de învăță
tori sau profesori fără o pregătire co
respunzătoare și că, uneori, de la an 
la an orele sînt predate de alți profe
sori.

Legat de aceasta, o problemă inte
resantă a fost ridicată de prof. Ion 
Smîdu, directorul școlii sportive de e- 
levi din Ploiești, care arăta că întîm- 
pină dificultăți chiar cu unii directori 
de școli din orașul reședință de regiu
ne. De asemenea, prof. Ion Smîdu sub
linia că o serie de elemente tinere și 
talentate, descoperite și instruite în ca
drul școlii sportive de elevi, nu și-au 
mai continuat activitatea sportivă de 
performanță din clipa în care au pă
răsit școala. In mod firesc se naște 
întrebarea : de ce nu există o mai 
strînsă colaborare între școala spor
tivă de elevi și clubul sportiv orășe
nesc ? Nu este oare păcat că un tînăr 
sportiv cum este Florin Ștefănescu 
(11,5 sec. pe 100 m) a abandonat 
sportul o dată cu terminarea școlii ?
SE IMPUNE UN SALT CALITATIV 

IN MUNCA ANTRENORILOR
Fără îndoială că un rol important 

în dezvoltarea activității sportive de 
performanță revine și antrenorilor. Da

★ ★

Lucrările conferinței regionale U.C.F.S. Ploiești au scos in evide 
un fapt deosebit de important: acela că în această regiune există n 
posibilități pentru ca activitatea sportivă de mase și, in special, cea 
performanță să cunoască o și mai largă dezvoltare. Pentru aceasta trei 
însă să se muncească mult mai serios, să se renunțe la goana d 
rezultate de moment, să fie folosit cu pricepere largul activ voluntar 
să se orienteze preocupările asociațiilor sportive și spre alte sporturi, 
numai spre fotbal. în felul acesta regiunea Ploiești va putea să-și ad 
o contribuție și mai mare la frumoasele succese realizate de mișcr 
noastră sportivă in ultimii ani, succese care au contribuit la creștere; 
întărirea prestigiului internațional a<l patriei noastre

CALIN ANTONESC

rea de seamă a analizat atent felul 
care o serie de antrenori din regiune 
Ploiești își îndeplinesc sarcinile, crif 
cînd serios pe cei care mai manifes 
încă formalism în muncă, care se b. 
zează în procesul de instruire-antren; 
ment doar pe experiența proprie, făi 
să folosească metode științifice de pr 
gătire a sportivilor. S-a precizat astf 
că antrenorii Florea Fătu (Prahova 
Mai Ploiești), Cezar Drăgulescu, Durr 
tru Panait, Vasile Bordeianu (toți < 
la clubul orășenesc) nu și-au făcut 
preocupare din individualizarea antr 
namentelor, din urmărirea cu atenț 
a«JEreșterii volumului și intensității 1 
crului în cadrul ședințelor de pregătir 
La fel de neștiințific lucrează și antr 
norii Octavian Velicu de la secția < 
handbal a clubului orășenesc și Teod< 
Befa de la asociația sportivă Poiar 
Cîmpina

Toate aceste lucruri demonstrează < 
în regiunea Ploiești sînt încă antrenc 
care au uitat că munca lor nu trebe 
să însemne folosirea birocratică a un 
metode de pregătire cunoșfcute de 
cu ani în urmă; că antrenorul trebL 
să fie un excelent pedagog, un exemp 
demn de urmat prin comportarea s 
un om instruit, cultivat, cu multă it 
țiativă. Că lucrurile nu stau așa în t 
giunea Ploiești ne-o dovedește și fa 
tul — subliniat de dr. Aurelia Dun 
trescu de la cabinetul medico-sportiv 
că antrenorii vin foarte rar pe la cal 
net și că se pot număra pe degete c 
zurile cînd un antrenor a solicitat sp 
jinul medicului în elaborarea planu 
de pregătire al unor sportivi. Cu a 
mai mult se cuvine remarcată mun 
antrenorului de ciclism Sima Zosi 
care se preocupă permanent de protr 
varea unor metode înaintate, științifit 
de pregătire, solicitînd în acest sc 
ajutorul medicului sportiv, al profe: 
rilor de educație fizică. Cazul lui e: 
cît se poate de concludent și rezultat 
obținute de el trebuie să constituie 
îndemn și pentru ceilalți antrenori < 
orașul și regiunea Ploiești.

★
Este totuși de necontestat faptul 

în ciuda acestor deficiențe discutate 
cadrul conferinței, în regiunea Ploic 
au început să apară și roadele ui 
preocupări pentru dezvoltarea activi 
ții sportive de performanță. Semnifî 
tiv în această direcție este faptul 
într-o serie de secții de performanță 
unor asociații sportive a fost pri\ 
cu mai multă grijă problema selec’ 
nării, creșterii și promovării elemer 
lor tinere. In secția de fotbal a clu 
lui sportiv orășenesc au fost prorno? 
tinerii Mihai Ionescu, Sandor Pall, . 
ton Dănăilă etc., la popice s-au fă 
remarcați tinerii Dumitru C. Dumi 
Cristu Vînătoru, iar în cadrul sec 
de schi a asociației sportive Car; 
Sinaia s-au ridicat cîteva elemente 
nere, cum sînt Ion Gâtej, Mariana V 
bie, Adrian Jugănaru. De asemenea, 
secția de handbal în 7 a asociației sț 
tive Rafinăria Teleajen au fost proi 
vați în prima echipă, participantă 
campionatul categoriei A, jucătorii 
tre Făgărășanu și Petre Tătuță.



Ce fac acum fotbaliștii ?
Rapid așteaptă, pregătindu-se... dar am pierdut „în

Am cîștigat „în înălțime

SjcuresJI

Nici jucătorii Ra
pidului i 
întrerupt 
tea în 
care s-a 
la ultimul 
amical, 
continuat pregăti
rile cu 
mente săptămînale, 
scăzut treptat, po- 

perioadei de tranziție, 
au urmat trata-

nu și-au 
activita- 
perioada 

scurs de 
I lor meci 
Ei și-au

antrena-

aal căror număr 
trivit sarcinilor 
Parte din jucători 
mente medicale și au revenit apoi în 
Capitală. Mai ' sînt așteptați să so
sească I. Ionescu ți Greavu. Restul 
însă, a fost prezent la antrenamentele 
pe care antrenorii I. Mihăilescu și St. 
Filote le-au organizat în sală în ul
timul timp.

Și astfel, pregătindu-se, fotbaliștii 
Rapidului așteaptă perioada... pregă
titoare, mai precis data de 5 ianuarie, 
cînd se vor întîlni pentru a-și începe 
din plin activitatea în vederea retu- 
rulu,. n care speră să aibă o com
portare mai bună ca în toamnă.

T RGOVISTE

Vești din Tîrgoviște
TÎRGOVIȘTE 

(prin telefon). Du
pă terminarea tu
rului campionatului, 
Metalul Tîrgoviște 
a participat la 
două jocuri amica
le. Comportarea sla- 
Poiana Cîmpina sebă în întîlnirile cu F ' .... ~ 

datorește lipsei din formație a 8 ju
cători titulari (Matei,, Mureșan, Pro- 
dancîuc, Niculescu, Popescu, Tomes-

E GOL? NU E GOL?
— Pe marginea

Lectura răspunsurilor primite la 
concursul „Cine știe fotbal cîștigă" 
a fost foarte instructivă. Participanții 
au dovedit multe cunoștințe în dome
niul fotbalului, mai ales în ce pri
vește activitatea echipelor noastre și 
meciurile internaționale. Marea majo
ritate au dat răspunsuri exacte sau 
aproape exacte. Două întrebări însă, 
le-au pus la... grea încercare memo
ria și cunoștințele: prima (prima 
echipă din U.R.S.8. în țara noas
tră) și a șasea (referitoare la mingea 
care a depășit linia porții cu mai 
mult de jumătate din circumferința 
ei). Mulți au fost cei care au confun
dat pe Dinamo .........
și foarte mulți

nepuși la 
De aceea 

acordă gol. 
bine să ve-greșit Și e

Tbilisi cu Șahtior
.cei care s-au lă

sat... păcăliți de formularea între
bării a șasea. In ce privește aceasta
din urmă, au fost participanți la con
curs care s-au dovedit 
punct cu... regulamentul, 
răspunsul lor a fost: se 
Ceea ce este 
dem de ce.

Reamintim 
plă intr-un 
cînd mingea 
mai mult de jumătate din circum
ferința ei ?

Probabil că formularea „cu mai 
mult de jumătate" i-a făcut pe unii 
să creadă, fără să mai consulte regu
lamentul, că este gol.
însă, nu este gol pentru că regulamen-

întrebarea t Ce se întim- 
meci de fotbal atunci 
depășește linia porții cu

In realitate

Pregătiri pentru turneul
U.E.F.A. de juniori

(Urmare din pag. 1)

jocuri 
în ce

în ță- 
Ceho- 

Belgia,

luat măsuri ca antrenamentele junio
rilor să reînceapă la 5 ianuarie și să 
se desfășoare periodic. Programul de 
pregătire a lotului prevede și 
cu echipe de valoare din ce 
mai ridicată.

Asemenea pregătiri se fac și 
rile înscrise. De pildă, în 
slovacia, Bulgaria, Franța,
Ungaria, Polonia etc. s-au întreprins 
acțiuni pentru definitivarea loturilor. 
In unele țări au ți avut loc primele 
antrenamente. Ziarul belgian „Les 
Sports" din Bruxelles tratează pe larg 
problema Turneului U.E.F.A., a cărui 
importanță a crescut de la o ediție 
la alta. Și în 1962 se va desfășura 
ediția a XV-a I 

cu, Al. Lazăr și Cruțiu) care au 
plecați la Băile Herculane pentru 
tament, în urma indicațiilor medicului. 
Cei rămași, împreună cu lotul de ti
neret, au continuat antrenamentele în 
zilele planificate, sub supravegherea 
antrenorului secund, Marin Alexan
dru.

Zilele acestea a sosit grupul de 8 
jucători de la Băile Herculane. Ei vor 
mai avea cîteva zile de odihnă, restul 
lotului însă, își continuă antrenamen
tele, practicînd handbalul, schiul, pa
tinajul și făcînd gimnastică la apa- 

' t antrenamen- 
sală și în 

lui Valentin

rate. Săptămîn^ aceasta 
tele vor fi efectuate în 
aer liber sub îndrumarea 
Stănescu.

De la 2 ianuarie 1962 . .
tele vor fi continuate cu intensitate 
sporită. Dorința jucătorilor este ca în 
retur să-și îrnbunătățească jocul și... 
poziția deținută în prezent, în cla
sament

antrenamen-

M. AVANU, corespondent

ECHIPA STEAUA ÎN TURNEU 
ÎN ORIENTUL APROPIAT

La începutul săptămînii viitoare 
este proiectat să 
echipa Steaua, 
ză să susțină 
Republica Arabă 
mă torul program: la 5 Ianuarie la 
Damasc, la 7 ianuarie la Alep și 
la 12 ianuarie din nou la Damasc.

Fotbaliștii bucureșteni își vor 
prelungi turneul în Liban, pentru 
trei meciuri (la 14, 18 și 20 ianua
rie) la Beyrut.

plece în turneu 
Aceasta urmea- 
trei întîlniri în 
Siria, după ur-

• • •

unui concurs —

iotul de joc spune clar la art. 
(înscrierea unui punct):

„In afară de excepțiile prevăzute 
de regulile jocului, UN PUNCT VA 
FI MARCAT CIND MINGEA — 
FĂRĂ SA FI FOST PURTATA, A- 
RUNCATA SAU LOVITA CU MINA 
SAU BRAȚUL DE UN JUCĂTOR 
AL ECHIPEI IN ATAC — VA FI 
DEPĂȘIT IN INTREGIME LINIA 
PORȚII, INTRE ST1LPII ȘI BARA 
TRANSVERSALA A PORȚII..."

Deci, mingea trebuie să depășească 
linia porții nu cu un sfert, nici cu 
jumătate și nici cu mai mult de Ju
mătate din circumferința ei, ci IN 
ÎNTREGIME. Numai în acest din 
urmă caz arbitrul va acorda un gol. 
De altfel, și în cazul ieșirilor mingii 
în afara terenului, regulamentul pre
vede același lucru, de data aceasta la 
art. 9. (Mingea în joc și afară din 
joc) :

„Mingea este afară din joc:
a) CIND A DEPĂȘIT IN ÎNTRE

GIME O LINIE DE MARGINE SAU 
DE POARTA, FIE PE PAMINT, FIE 
IN AER;...

E 
din 
mai 
mai 
asemenea, sînt mulți spectatori 
reclamă aut cînd mingea n-a apucat 
să iasă în întregime dincolo de tușă 
și chiar gol cînd mingea n-a depășit 
în întregime 
unele greșeli 
creat această 
spectatori.

a

drept că unii arbitri de tușă, 
neatenție sau din exces de 
semnalează aut cînd mingea 
este pe linia de margine.

zel, 
încă 

De 
care

linia porții. Poate că 
comise de arbitri a a 
confuzie printre unii

ACTIVITATE INTENSĂ
(Urmare din pag. 1)

medicale. Marți seara, deși erau

Elena Ivanovici, într-o poziție clasică, aruncă decis 
la coș. Fază din meciul R. P. Romînă—R. P. Polonă

Foto: T. Ghioreanu

de baschet 
P. Polonă,

Unul din arbitrii meciului 
feminin R. P. Romînă — R. 
Grigori Akopov, ne spunea la sfîrșitul 
partidei: echipa dv. a cîștigat mult in 
talie fi tn maturitate, dar adesea își 
desfășoară acțiunile în ritm de... vals".

După campionatul republican pe echi
pe, iată că, recent, s-a încheiat o nouă 
competiție: „Gupa Federației Romîne de 
box". Opt echipe din Capitală si din 
provincie, de o valoare aproximativ e- 
gală unora dintre formațiile ce parti
cipaseră în campionatul pe echipe, și-au 
disputat trofeul pus în joc de federa
ția de specialitate. întrecerile din serii, 
ca și întîlnirea finală, au demonstrat că 
asociațiile și cluburile ale căror echipe 
au fost angrenate în această populară 
competiție au privit cu toată răspunde
rea participarea lor la „Cupa F.R. Box* *.  
Dar, așa cum se întîmplă în multe în
treceri, și în cadrul „Cupei F.R. Box“ 
au fost cîteva echipe care au dovedit o 
pregătire superioară, tendință spre prac
ticarea unui box curat, spectaculos, ca 
și altele care s-au prezentat slab. Cla
samentul definitiv, pe care vi-1 prezen
tăm mai jos, stabilit după finala de la 
Galați — finală disputată după cum se 
știe între formațiile Voința București 
și C.S.M.S. Iași —

ței 
programate două meciuri de juniori, 
n-a fost prezent la patinoar nici un 
medic- In ceea ce privește disciplina, 
jucătorii de la SSE au lăsat de dorit.

• La Miercurea Ciuc a început 
competiția „Cupa 30 Decembrie" orga
nizată de asociația Avîntul. Participă 
opt echipe. In prima etapă, cel mal 
frumos joc a fost cel dintre Știința 
Cluj și Dinamo București, cîștigat de 
studenți cu 5—2 (2—0, 1—0, 2—2), prin 
punctele înscrise de Cazan I (2), An-

este edificator:
1. Voința București 7 Sil 144:123 18
2. C.S.M.S. Iași 7 5 0 2 147:125 17
3. C.S.O. Brăila 6 3 12 121:117 13
4. C.S.O. Sibiu 6 3 12 107:119 13
5. A.S.A. Bacău 6 3 0 3 120:111 12
6. Flacăra roșie 6 2 13 115:122 11“
7. C.S.O. Baia Mare • 10 5 104:120 8
8. I.T.B. 6 0 2 4 107:127 8

Rezultă deci că 
formație 
Box" 
Gheorghe Preda și Sandu Ion).

cea mai valoroasă 
participanta la „Cupa F.R. 

este Voinfa București (antrenori 
- - - - De

To-tal, Igloi și Dibernardo, respectiv, 
pai și Peter. DInamoviștii au făcut 
un joc peste așteptări, opunînd 
o vie rezistență consacratei for
mații clujene. Cealaltă formație 
bucureșteană, Știința, a repurtat o 
netă victorie în fața Tîrnavei Odor- 
hei: 6-1 (1-0, 4-0, 1-1). Golurile în
vingătorilor: Niță (3), Rigo, Daradici 
și Ciuroș; pentru învinși a marcat To. 
rok I. Progresul Gheorghieni a dis
pus de Mureșul Tg. Mureș CU 9—1, iar 
derbiul local, Voința — Avîntul, a re
venit primei echipe cu 9—0. Competi
ția continuă.

Sint aprecieri care pot 
sta la baza unor discuții 
generale menite să contri
buie la îmbunătățirea pro
cesului de pregătire a e- 
chipei noastre în vederea 
campionatelor europene din 
anul viitor de la Mulhouse.

Este bine știut faptul 
că astăzi, dacă nu posezi o 
echipă cu o medie de înăl
țime peste 1,75 m nu mai 
poți juca un rol important 
în baschetul feminin mon
dial. De altfel, acesta este 
ți motivul pentru care an
trenorii celor mai multe 
din reprezentativele califi
cate în întrecerea finală de 
la Mulhouse (excepție fac 
formațiile U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă și oarecum cea 
a R. P. Bulgaria) sînt în 
permanentă căutare după 
iucătoare înalte și valoroa
se. Astfel, echipele R.P.F. 
Iugoslavia ți Franței au 
evoluat în ultimul timp cu 
o serie de jucătoare noi, 
avînd o medie de înălțime 
apreciabilă. Reprezentativa 
R. P. Ungare a încadrat 
în prima sa formație pe 
fosta discobolă llegedus 
(1,79 m), ce se dovedește 
ți o foarte bună baschet- 
balistă.

Mergînd pe aceeași li
nie, prof. Sigismund Fe- 
renez s-a preocupat mult în 
de remanierea lotului nos- 

a- 
ultima vreme
tru reprezentativ. El și-a îndreptat 
tenția spre o serie de jucătoare tinere, 
cu o talie corespunzătoare, care fac 
dovada unor reale aptitudini pentru a- 
cest sport (Elena Ivanovici 1,80 m,

altfel, aproape ta fiecare an această for
mație s-a situat printre cele mai bune 
echipe din țară. In anul 1956 Voința 
a cîștigat, după cum se știe, campio
natul republican pe echipe, iar tn 1957 
și 1958 a ocupat locurile 2 ți, respec
tiv 3, în aceeași competiție.

De cîtva timp, ta echipa clubului 
Voința au apărut numeroase „nume noi", 
elemente tinere care s-au afirmat puter
nic, ca Ștefan Stingă (16 ani). Marin 
Stingă (17), I. Bogdan (18), 6. Pe- 
trenciuc (19) ea.

Trebuie spus că alături de Voința 
București, o serie de echipe din țară 
ca G.S.M.S. Iași, G.S.O. Brăila, G.S.O. 
Sibiu, A.S.A. Bacău s-au dovedit a fi 
deosebit de puternice. In special echipa 
ieșeană (antrenor B. Florescu) a de
monstrat că își merită cu prisosință lo
cul secund fa clasamentul competiției. 
Replica neașteptat de dîrză dată în 
finală Voinței București ți în general, 
rezultatele bune obținute în „Cupa F. R. 
Box" lasă să se întrevadă că echipa 
ieșeană va avea • comportare supe
rioară ți în campionatul republican pe 
echipe, la care va participa anul viitor.

R. CALĂRAȘANU

Ultimul concurs Pronosport al anului!
Aproape Întotdeauna, ultimul con

curs al anului prezintă o atracție deo 
sebită pentru participanți.

Anul acesta el cade chiar în ultima 
zi a anului, fapt care îi mărește și 
mai mult atractivitatea. Printre „pro 
blemele" pe care trebuie să le rezolve 
fiecare în această zi de sfîrșit de an 
trebuie să figureze și „depunerea bu
letinelor Pronosport" pentru ultimul 
concurs al anului.

Iată acum cîteva date documentare 
în legătură cu echipele cuprinse in 
program. Vă redăm rezultatele Inie 
gistrate între ele in meciurile din anii 
trecuți. de către protagonistele aces
tui program: La tragerea Pronoexpres din 27 de

cembrie 1961, au fost extrase din urnăI Intemazionale — Roma : 1359/60:
1-3 și 1-3; 1960/61: 3-1 Și următoarele numere :
2-0; 1961: 3-2. 49 21 40 2 1 31

II. Sampdoria — Fiorentina: 1959/ Numere de rezervă 12 37
60: 2-1 și 0^4; 1960/61: 3-1 Fond de premii ; 545.615 lei.
Și 0-1; 1961: 0-0. Tragerea următoare va avea lod!

III. Catania — Milan: 1960/61: 4-3 miercuri 3 ianuarie 1962, in București
și 0-3; 1961: 0-3. în sala din str. Doamnei 2, la ora 19.

IV. Juventus — Padova: 1959/60 :
5-1 și 4-0; 1960/61: 2-1 șl 
0-1; 1961: 1-2.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

“ l o nviteza.

noasire 
nerezol-

cu
au

care 
de-a 
nu

Magdalena Wagner 1,80 m, Dorina Ma
rian 1,78 m, Irina Vasilescu-Rom f<>ld 
1,78 m, Margareta Simon 1,75 m). Ast
fel, în momentul de față echipa noasiră 
are o medie de 1,75 m.

Dar — și antrenorul Ferencz știe lu
crul acesta — problema primei 
formații de baschet este încă ______
vată. Și aceasta chiar dacă meciul cu 
baschetbalistele poloneze ne-a arătat că 
jucătoarele noastre fruntașe au devenit 
mai mature, se orientează mai bine in 
funcție de atacul și apărarea adversă, 
că în fine, o serie de combinații tac
tice cu 2—3 jucătoare, sau chiar 
toate 5 au devenit mai cursive și 
cîștigat în eficacitate.

După cum remarca și arbitrul sovie
tic G. Akopov, ritmul prea lent în 
joacă echipa noastră este uneori 
dreptul supărător. Nu este vorba _
mai de faptul că în cele 40 de minute 
nu am asistat la nici un contraatac. In 
momentul de față formația este aproape 
lipsită de jucătoare capabile să „plece*  
în astfel de acțiuni. Mai neplăcut este 
însă să vezi cît de lent se deplasează 
în teren, de cele mai multe ori. bas
chetbalistele noastre din lot, cum pa
sele lor încete sînt uneori interceptate. 
De altfel, la acest capitol, reprezenta
tiva poloneză ne-a servit o lecție foarte 
bună.

Toate cele arătate mai sus vor 're- 
bui să preocupe în mod serios pe bas
chetbalistele noastre și pe antrenorul 
lor. O pregătire multilaterală cu exer
ciții speciale pentru dezvoltarea vitezei 
în acțiune se impune tot mai serios.

ADRIAN VASILIU

Ultimul concurs

de la Florea sca 
sîmbâtă ultimul 

al anului. Este 
competiție ..Cupa

rezervată celor mal

al anului
Bazinul acoperit 

găzduiește vineri și 
concurs de natație 
vorba de tradiționala 
30 Decembrie", 
mici înotători. In cele două zile da 
concurs își vor disputa întîietatea îno
tători și înotătoare de la Progresul) 
Rapid, Clubul sportiv școlar, Școala 
sportivă de elevi nr. 1 și 2. I T.B 
etc.

1
NUMĂRUL SPECIAL

DE ANUL NOU 
al revistei ilustrate 

„SPOR T“
apare astăzi, 
în cuprinsul 

bogat și variat 
al acestui număr :

RETROSPECTIVA
unui an 

de

MARI SUCCESE

V. Bologna — Lecco: 1960/61: 0—0 
și 0-2; 1961: 2-2.

VI. Danerossi — Torino: 1960,01 j 
1-1 și 0-2; 1961: 3-3.

VII. Spăl — Palermo: 1959/60: 
și 1-1; 1961: 3-1.

VIII. Udinese — Mantova: 1961:
IX- Venezia — Atalanta: 1961:

o-a
1-3.

Celelalte 6 echipe 
tîlnit între ele.

Vă amintim că și 
se acordă premii pe 
rilor extrase din urnă.

nu s-au mai in.

la acest concura 
baza pronostica-



Rugbiștii de Ia Grivița Roșie 
au lăsat o excelentă impresie în Maroc

Cu cîteva zile în urmă, la Rabat, 
cili pa noastră < ivit a Roșie a repurtat O 
categorică victorie în compania campioa
nei Marocului, netezindu-și astfel dru
mul'spre finala Cupei Campionilor Euro
peni la rugbi. în care jucătorii romîni 
vor avea de întîlnit puternicul XV din 
Beziers. In dorința de a cunoaște o se
rie de amănunte privind evoluția echipei 
noastre fruntașe Grivița Roșie cu pri-1 
lejul jocurilor susținute în Maroc ne-ain 
adresat tov. R. POPESCU, conducătorul 
delegației rugbiștilor romîni, rugîndu-1 
să ne relateze cîte ceva despre meciurile 
echipei Grivița 
marocan.

o linie de treisferturi care cuprinde ju
cători cu multă îndemînaxe, periculoși 
în aefiunile de atac. Media vîrstei echi
pei care a dat replică rugbiștilor noștri 
este de 23—24 ani.

- Ce ați putea spune despre 
comportarea echipei noastre ?

Roșie și despre rugbiul

— Cum 
rugbiștilor

a fost așteptată evoluția 
noștri ?

a fost, desigur, mare, 
mai ales că rugbiul romînesc își prezen
tase „cartea de vizită*  nu cu mult timp 
în urmă, cu ocazia excelentului joc rea
lizat la Rayonne în compania reprezen
tativei Franței. Era deci, firesc ca a- 
ma:-.'ii de rugbi din Rabat să manifeste 
<an interes deosebit față de o echipă în 
rin-lirîțe căreia figurau mulți dintre ju
cătorii care au „stopat*  șirul atît de 
lung 'd victoriilor realizate de francezi. 
Poate ar trebui amintit și faptul că jocul 
suspnut de Grivița Roșie cu A.S.P.T.T. 
Ral-mi a fost urmărit de peste 4.000 de 
spe- ’tori, cifră care constituie un veri
tabil •■•■cord în această țară.

Interesul

•— In jocul de la Rabat, Grivița Roșie 
cîștigat autoritar la o diferență mare 

de puncte, ceea ce reflectă bineînțeles și 
diferența de valoare dintre cele două 
echipe. Toată echipa a muncit mult și 
în special în prima repriză a imprimat 
jocului un ritm rapid, sufocant, căruia 
jucătorii marocani nu i-au putut face 
față. Pe înaintare jucătorii noștri au 
cîștigat la tușe toate baloanele, eviden- 
țiindu-se în mod deosebit Sloenescu. De 
asemenea, jucătorii noștri au „scos“ tot 
și la grămadă prin Manole — în formă 
excelentă. Jocul deschis la maximum 
din toate pozițiile a fost continuu aplau
dat de către spectatori, care au avut 
astfel prilejul să cunoască nu numai 
eficacitatea, ci și spectaculozitatea rug- 
biului romînesc. Victoria realizată de 
Grivița Roșie se datorește intensei pre
gătiri desfășurate în țară și voinței șl 
dîrzeniei cu care toți jucătorii au luptat 
pe stadionul din Rabat. O victorie care 
asigură echipei noastre un avantaj din 
cele mai hotărîtoare pentru jocul retur 
de la București.

a

o echipă care a practicat un joc bărbă
tesc, în forță. Grivița ~ 
lat o formație în care 
o serie de jucători de 
Wusek, Th. Radulescu 
prilejul și celorlalți componenți ai lotu
lui de a se afirma. Echipa noastră a 
practicat același joc deschis, relaxat, 
și a învins fără a se întrebuința prea 
mult. Am putea temarca în special evo
luția liniei de trei sferturi și a jucăto
rilor M. Rusu și Țîbuleac.

Roșie a prezen- 
nu mai figurau 

bază ca Morarii, 
etc. dind astfel

Și... returul ?

— După cum se știe, la propunerea 
marocanilor, jocul revanșă se va desfă
șura la București în luna martie. Ju
cătorii Griviței Roșii vor folosi, desigur, 
timpul care îi desparte de acest joc, pen
tru a se pregăti în continuare cu con
știinciozitate, pentru a reuși să obțină 
victoria și în acest meci, oferind iubi
torilor de rugbi din tara noastră o nouă 
și frumoasă satisfacție-

sportiv al agenției 
pe surorile Press ce

— Cîteva cuvinte despre adver
sarii Griviței Roșii.

— Cum s-a desfășurat cel de-al 
doilea joc ?

să ne pregătim pen- 
Irina Press.

Surprize în campionatul de șah pe echipe al U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). —A început 

finala campionatului unional de șah 
pe echipe. După turul patru în cla
sament conduce echipa Burevestnik 
cu 231/. puncte și 5 partide întrerupte. 
Din echipa studențească Burevestnik 
fac parte printre alții Smîslov, Tai- 
manov, Polugaevski, campioana 
mondială Elisabeta Bîkova și viitoarea 
sa adversară în lupta pentru titlu. 
Nona Gaprindașvili.

Surpriza rundei a 3-a a furnizat-o 
maestrul internațional Leonid 
cîștigătorul recentului turneu 
București, care l-a învins pe 
campion mondial Mihail Tal. 
din urmă face parte din

Stein, 
de la 
fostul 

Acesta 
echipa

Daugava Riga, iar Stein din echipa 
Avangard. Toarte interesantă a fost 
partida dintre marii maeștri Petrosian 
și Smîslov, La întrerupere, Smîslov 
are un pion în plus și șanse de 
cîștig.

In turul 4 s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Spartak — Avan
gard 5'/->—2% puncte (2); Burevest
nik — Ț.S.K.A. 6*/ 2—2‘/2 (1); Trud— 
Daugava 4—1 (5). Dintre rezultatele 
individuale se
Gheller asupra lui Smîslov și infrîn- 
gerea lui Stein de către Petrosian. 
Tal a remizat cu Viktor Korcinoi. 
Șahista Nona Gaprindașvili a reali
zat pînă acum 4 puncte din tot atîtea 
posibile.

remarcă victoria lui

— Trebuie spus că jucătorii din Rabat 
alcătuiesc o echipă destul de valoroasă, 
care în cadrul ,,Cupei Campionilor Eu- 
rupem*  a reușit să elimine formațiile 
camp oune ale Spaniei, Portugaliei și 
R. F Germane. A.S.P.T.T. Rabat este o 
echipă cu o înaintare masivă, alcătuită 
în majoritate din rugbiști francezi, și cu

— După excelenta comportare de la 
Rabat echipa noastră a primit invita fia 
de a susține un nou joc, de data aceasta 
la Casablanca, în compania unei selec
ționate, alcătuită din jucători din patru 
echipe. Rugbiștii din Casablanca s-au 
prezentat bine, alcătuind o echipă ceva 
mai închegată decît cea de la Rabat,

Kăîia codificare a ,,regulii limitei de timp, 
va dinamiza joculia tsnis da masă,

activizării*  care va fi intro-„Regula
dusa c? ia 1 ianuarie 1962 în regula- 
meisu.,-.- competițiilor de tenis de masă 
de la noi, constituie un pas înainte în 
evoluția acestui sport. De aceea con
siderăm că este necesar să dăm o serie 
de explicații in legătură cu modificarea 
„regulii limitei de timp", adică a mo
dificării capitolului IV, art 7 privind 
„Jocul de țăcăneală".

Așadar, dacă un set nu se termină 
în 15 minute de la începerea lui, cro- 
noni trorul va trebui să pronunțe 
„stop'. Arbitrul va anunța atunci că, 
din acel moment, setul va continua 
după „regula activizării". Jucătorul 
care trebuie să servească în acel mo
ment, :n funcție de scorul la care a 
fost întrerupt setul, va servi, avînd 
dreptul la 12 lovituri pe lîngă cea de 
serviciu, în timpul cărora el trebuie să 
cîștig? punctul. Adică, servantul nu va 
trebui sâ aștepte greșeala adversarului 
''din «.himburi liniștite de mingi, ci va 
'trebui să iorțeze jocul, să atace. Altfel, 
dacă jucătorul care servește nu cîștigă 
în acest timp, punctul va fi acordat ad
versarului său. In cadrul „regulii acti
vizării", serviciul nu se mai schimbă 
diti 5 in 5 puncte, ci după fiecare punct. 

’’Cîștigătorul setului va fi jucătorul care 
(realizează primul 21 de puncte, sau 
în caz de egalitate la 20, cel care ob- 

Iține consecutiv 2 puncte. Cu alte cu- 
viole, un set se termină ca de obicei, 

jla 21 de puncte și nu există altă limită 
de timp (în afara celor 15 sau 10 mi
nute). Cu această modificare, nu vor 
mai exista victorii cu 5—4, 10—9 etc. 
și este limitat doar numărul de lovi
turi în timpul cărora trebuie să se rea
lizeze un punct.

Asa cum precizează noile modificări, 
dacă într-un set s-a aplicat „regula ac
tivizării", in seturile următoare ale a- 
celeiași partide, ea se va aplica în toate 
seturile, după 10 minute. Rezultă că la 
expirarea celor 15. respectiv 10 minute, 

’roiul cronometrorului se schimbă, în 
sensul că el primește răspunderea nu
mărării loviturilor, iar arbitrul conti
nuă să-și exercite funcțiunile sale nor
male de control și numărare a puncte
lor. In conformitate cu regulamentul 
de joc, înregistrarea timpului va trebui 
întreruptă cînd mingea se 
afara spațiului de joc, cînd 
terenul în setul decisiv etc.

„Regula activizării" este 
pentru sezonul 1961—1962.

Noua modificare a fost pusă în apli
care de federațiile celorlalte țări și 
sportivii noștri au făcut „cunoștință"

Surorile Irina și Tamara Press 
se pregătesc pentru... J. 0. 

de la Tokio
Surorile Irina și Tamara Press, cu

noscute atlete sovietice; campioane o- 
limpice și recordmane mondiale, au 
început antrenamentele de iarnă-

Corespondentul 
TASS a întrebat 
proiecte au.

A sosit timpul
tru Tokio, a declarat 
Disciplina mea preferată — pentatlo
nul — este inclusă acum in programul 
Jocurilor Olimpice. Deocamdată, vreau 
să termin cu bine studiile mele la 
Institutul de căi ferate din Leningrad.

Răspunsul Tamarei; studentă la In
stitutul de ingineri constructori, a 
fost Ia fel de scurt: „Vreau ca discul 
meu să treacă dincolo de granița ce
lor 60 de metri, iar greutatea 
ÎS metri. Pină nu voi obține 
performanțe nu mă voi lăsa".

Sezonul trecut a fost rodnic 
surorile Press: 15 medalii de
argint au completat colecția campioa
nelor. In prezent, această colecție cu
prinde 60 de medalii de aur cucerite 
pe stadioanele U.R.S.S. și din străi
nătate.

pe st» 
acesta

pentru 
aur și

cu „regula activizării" chiar la recen
tele campionate internaționale ale 
R. P. Polone. In vederea acomodării 
cît mai rapide cu noul sistem de joc, 
arbitrii vor trebui să urmeze un scurt 
curs de specializare, vor trebui trimise 
în toate regiunile instructajele necesare. 
O altă cerință este și aceea că la un 
meci vor fi neapărat necesari doi ofi
ciali (arbitrul și cronometrorul). De 
asemenea, dintre cele două sisteme de 
•semnalizare propuse: vizual (cu stegu- 
lețe cadrilate alb-negru) și sonor sau 
pronunțarea cuvîntului „stop", noi opi- 
niem pentru ultimul.

In orice caz, noua modificare va aduce 
fără îndoială o activizare a jocului, îl 
va dinamiza, va stimula inițiativa, va 
contribui la ridicarea spectaculozității 
tenisului de masă. Fapt care nu poate 
fi decît salutat.

(Agerpres)

Plenara Uniunii asociațiilor
și organizațiilor sportive din U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres) — TASS 
transmite: Sportivii sovietici consideră 
că vor putea stabili în anul 1962 noi 
recorduri mondiale și vor cuceri n.i- 
mele locuri la majoritatea campiona
telor lumii și ale Europei

Aceasta nu este decît una din nume
roasele hotărîri importante luate de ple
nara Uniunii asociațiilor și organiza
țiilor sportive din U.R.S.S., ale cărei 
lucrări au durat două zile și au fost 
consacrate sarcinilor organizațiilor de 
cultură fizică în legătură cu liotărîrile 
Congresului al XXII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Cuvintele din Programul P.C.U.S. 
„Totul pentru om, pentru binele omu
lui", înseamnă în domeniul culturii fi
zice a introduce sportul în viața oa
menilor. Plenara a subliniat trei as
pecte ale acestei probleme.

1. Orice om, din copilărie și în tot 
cursul vieții sale, trebuie să practice 
exercițiile fizice, iar sportul să devină 
o cerință necesară a fiecărui om, a fie
cărei familii.

2. Cele mai largi pături ale popu
lației de toate vîrstele și profesiile tre
buie să fie antrenate potrivit dorinței 
și înclinațiilor lor, în practicarea siste
matică și regulată a sportului.

3. Trebuie să fie puse în acțiune mij
loace și metode variate ale culturii fi
zice — 
turilor, 
cercuri, 
țămînt
gimnasticii în producție, a turismului 
și competițiilor de masă.

După părerea participanților la ple
nară, toate acestea vor permite ca 
pînă la sîîrșitul anului 1965 numărul

celor care practică cultura fizică în 
U.R.S.S. să fie sporit la 50 de milioane, 
iar în perioada următoare rindurile 
sportivilor să fie completate anital cu 
5 milioane.

Plenara consideră că în viitorii ... 4
ani, la practicarea sportului trebuie să 
fie atrași peste o treime din muncitori, 
funcționari și colhoznici, 90 la sută din 
elevii din clasele superioare, elevii in
stitutelor, ai diferitelor școli profesio
nale.

O atenție deosebită se va acorda, ca 
și pînă acum, gimnasticii în producție, 
turismului, culturii fizice medicale. 
Dacă în prezent turismul este practicat 
de 8 milioane de oameni, peste doi ani 
numărul turiștilor va crește la 15 mi
lioane. Dacă in gimnastica in producție 
sînt cuprinși în prezent 9 milioane de 
oameni ai muncii, în curînd numărul 
lor trebuie să crească considerabil.

Plenara s-a pronunțat pentru conti
nua dezvoltare a spiritului de inițiativă 
in mișcarea de cultură fizică și s[x>rt 
din U.R.S.S. prin atragerea cercMihor 
largi ale populației 1? «'i.aucerea spor-; 
tului.

Hotărîi,.e plenarei reprezintă planul 
de muncă al organizațiilor de cultură 
fizică sovietice pentru următorii cîțiva 
ani.

practicarea individuală a spor- 
instruirea începătorilor în 

secții, școli, instituții de învă- 
superior, precum și extinderea V-'

Th. Ghițescu concurează ia Reggio Emilia
Ieri dimineață maestrul internațio

nal de șah ing. Th. Ghițescu, a ple
cat la Reggio Emilia (Italia); unde 
urmează să înceapă un turneu inter
național de șah organizat de Federa
ția italiană de specialitate. Printre vi
itorii adversari ai lui Ghițescu se nu
mără o serie de maeștri reputați, prin
tre care N. Pîdevski (R.P. Bulgaria); 
I. Haag (R.P. Ungară), V. Pirc (R.P F. 
Iugoslavia), precum și oaspeți din 
Austria, Elveția și alte țări europene. 
Turneul este organizat prilejulCONSTANTIN COMARNISCHI

festivităților dedicate celei de a 100-a 
aniversări a unității Italiei.

Amintim că Th. Ghițescu a primit 
în cursul acestui an titlul de maestru 
internațional, în urma bunelor sale 
rezultate obținute în întrecerile de 
peste hotare. El s-a clasat pe locul V 
în turneul zonal din cadrul campio
natului mondial disputat în primă
vară la Marianske Lazne. In recentul 
campionat republican, Ghițescu a ob
ținut locul II.

Australia păstrează și în acest an 
„Cupa Davis**

Lupta în finala competiției interna
ționale de tenis „Cupa Davis", desfă
șurată la Melbourne, n-a durat decît 
două zile- încă din prima zi tenisma- 
nii australieni au demonstrat o supe
rioritate netă asupra adversarilor lor 
italieni. Roy Emerson l-a învins cu 
8—6, 6—4, 6—0 pe Nicola Pietrangeli, 
iar Rod Laver a avut nevoie de ase
menea doar de trei seturi pentru a se 
impune în fața lui Orlando Sirola: 
6—1, 6—4, 6—3. In a doua zi a între
cerii echipa Australiei și-a asigurat 
victoria cîștigînd ușor și proba de 
dublu: Fraser, Emerson, — Pietrangeli; 
Sirola 6—2, 6—3, 6—4. Scorul este de 
3—0 pentru Australia și ultimele două 
meciuri de simplu, care se dispută 
azi, nu măi pot schimba soarta întîl- 
nirii.

Australia obține pentru a treia oară 
consecutiv trofeul; iar Italia este în
vinsă de două ori în finală.

găsește în 
se schimbă

obligatorie

• FEDERAȚIA de atletism a U.R.S.S. 
a acceptat propunerea Uniunii Atletice 
Amatoare din S.U.A. ca cel de al patru
lea meci dintre echipele reprezentative 
de atletism ale Uniunii sovietice și Sta
telor Unite să se desfășoare în zilele de 
21 si 22 iulie 1962 în orașul Palo Alto 
(California). Cele trei întîlniri anterioare 
s-au disputat la Moscova în anii 1958 
și 1960 si la Philadelphia în 1959.

O LA ÎNCHEIEREA campionatului de 
scrimă al orașului Viena, președintele fe
derației austriece de scrimă, dr. Resch, 
a ținut o cuvîntare nu prea entuziastă. 
Printre altele a făcut cunoscut că pre
turile la materialele de scrimă din Aus
tria au crescut în ultimii trei ani cu 100”/».

® IN NOAPTEA de Anul Nou se va 
desfășura pe străzile orașului brazilian 
Sao Paulo tradiționalul cros care reu
nește alergători din toată lumea. Și-au 
confirmat pînă acum participarea 10 at- 
Ieți străini, printre care Antonelli (Ita
lia), Bogey (Franța), Suarez (Argentina), 
Hyman (Anglia) etc.

® UN RECORD al jocului dur la fot
bal a fost înregistrat cu prilejul meciu
lui dintre echipele argentiniene Racing 
Buenos Aires și Independinte. Pe teren 
a avut loc o bătaie în toată regula intre 
jucători, inclusiv rezervele, antrenorii și 
maseurii celor două echipe. Doi dintre 
jucătorii care fac parte din reprezenta
tiva țării, Saschi si Sosa, au fost trans
portați la spital în stare gravă. Arbitrul 
Brozzi a eliminat 7 jucători, astfel că ul
timele io minute s-a jucat 8 contra 7!

• JACK KRAMER, care a evoluat cu 
„circul- său anul acesta în Uniunea So
vietică. a declarat că jucătorii sovietici 
vor atinge în scurt timp rezultate excep
ționale în arena internațională. In 
U.R.S.S. — a spus Kramer — sînt create 
toate condițiile pentru ca jucătorii să 
atingă un nivel mondial si să poată cu
ceri chiar „Cupa Davis*.

• CUNOSCUTUL atlet maghiar lozsef 
Kovacs, în vîrstă de 35 de ani (13:47,6 pe 
5000 m și 28:52,4 pe 10.000 m) a abandonat 
atletismul. Kovacs va îmbrățișa activita
tea de antrenor.

• CAMPIONATELE europene de atle
tism care vor avea loc în 1962 la Belgrad 
se vor disputa pe un interval de 5 zile. 
Grupul de arbitri (în număr de 350) a 
fost de-acum selecționat și va urma 
un curs de pregătire care va ține din 
ianuarie pînă în septembrie.

• POMPEIA, portarul echipei ..Ame
rica*  din Rio de Janeiro (care a fost eli
minată din Cupa Braziliei de către F. C. 
Santos cu scorul de 6—1) a fost supus 
unui tratament electric la mîini, la brațe 
și la torace, deoarece a avut de apărat 
de nenumărate ori șuturile lui Pâp6, ju
cătorul cu cel mai puternic șut din Ame
rica de Sud.
• IN ANUL VIITOR se va termina la 

Innsbruck (orașul pazdă al J-O. de iarnă 
din 1964) construcția unui stadion de 
gheață, artificială, denumit „Tivoli“ pen
tru hochei si natinaț viteza. Stadionul va 
putea găzdui 8.000 de spectatori. In afara 
acestui stadion, va găzdui întreceri și 
„Sala Tîrgului*  (6.000 locuri). Satui olim-

pic, care va fi gata în 1963, se află în 
cartierul Neu-Arzl, un cartier mărginaș 
al orașului.

• IN FRANȚA, un arbitru de fotbal 
din Nîmes, dl. Bruno Francalanci, a fost 
dus la spital Sn urma unei agresiuni să- 
virșită asupra sa pe un teren de fotbal.

• EX-CAMPIONUL olimpic de haltere 
Anderson (S.U.A.) a ajuns în ultima vre
me... număr de atracție într-un music- 
hall. Ei ridică un cufăr în care se află 
200 de dolari si oferă această sumă ace
lui spectator care poate ridica și el cu
fărul. Cum această performanță au ob
ținut-o în ultima, vreme cam multe per
soane, Anderson a decis să se apuce de... 
catch.

• A FOST stabilit traseul Turului
Franței pe 1962. Competiția se Va dis
puta în 22 de etape între 24 iunie șl 15 
iulie, cu startul la Nancy și sosirea la 
Paris. Traseul măsoară 4.173 km (cu 200 
km mai puțin ca anul trecut). Ultima 
etapă (Nevers — Paris) este '
lungă : 280 km. De notat că nu 
văzută nici o zi de odihnă l
• PREȘEDINTELE F.I.F.A.;

cea mai 
este pre-

_____,___________ __________ ., Stanley
Rous, a anunțat recent după o ședință 
a Consiliului federației engleze de fotbal 
că s-a ajuns Ia un acord ca echipa re
prezentativă a Marii Britanii să ia parte 
la viitoarea ediție a „Cupei Europei" inter- 
tări care urmează să se desfășoare între 
august 1962 și iulie 1964. Conducătorii 
fotbalului britanic au condiționat însă 
participarea lor de faptul ca numărul 
meciurilor internaționale ale echipei en
gleze să nu fie mărit.

• IN R.D.G. badmintonul se bucură de 
o mare popularitate și extinderea sa a 
întrecut toate așteptările. Cu toate că 
este organizat competițional abia din 
anul 1957, azi există în R.D.G. cîteva sute 
de secții de badminton cu peste 21.000 
de ju-cătorj legitimați. Demn de atenție 
este și avîntul pe care l-a luat badmin
tonul ca sport recreativ, organizîndu-se 
întîlniri între întreprinderi, școli, iar în 
multe cazuri și între străzi și chiar între 
blocuri.

• JOE LOUIS, fostul campion mondial 
profesionist de box, a făcut propunerea 
ca în timpul meciurilor arbitrii să anunțe 
situația punctelor după fiecare rundă. 
El crede că în felul acesta întîlnirile vor 
fi mai interesante, deoarece atît specta
torii cît și boxerii vor ști „ce să facă**.

• CONCORDIA MONTREAL, cunoscu
tul club profesionist de fotbal din Ca
nada, va întreprinde în anul viitor un. 
turneu în Europa, unde va disputa 20 
de meciuri. înainte de deplasare con
ducerea clubului vrea să întărească e- 
chipa cu cîțiva profesioniști din Anglia 
și Scoția.

• FORȚA înotătorilor sovietici este 
axată pe tineret. In clasamentele primi
lor zece înotători ai U.R.S.S. pe acest an 
se află și Mazanov (14 ani) cu 1:06,6 pe 
100 m și 2:25,8 min. pe 200 m spate, apoi 
trei înotători în vîrstă de 16 ani: Novi
kov (18:55,4 la 1500 m craul), Cosinski 
(2:38,6 min pe 200 m bras) și Cerkezov 
(2:23,8 pe 200 m fluture). In clasamente 
mai apar cinci înotători în vîrstă de 17 
ani si în total 39 născuți după 1 ianuarie- 
1940.
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