
■ Dragi tovarăși și prieteni.
■ Cetățeni ai Republicii Populare Romîne,
■ Ne mai despart cîteva clipe de Anul Nou.
■ Reuniți în această noapte in mijlocul celor dragi, al familiilor, prie- 
ftnilor și tovarășilor de muncă, în fața aparatelor de radio sau de tele- 
■iziune, așteptăm sosirea Anului Nou intr-o atmosferă sărbătorească, plină 
Be veselie și voie bună.
I Bucuria noastră este pe deplin îndreptățită. Anul pe care-1 încheiem
■ fost un an de mari înfăptuiri, roadele muncii poporului nostru — deosebit 
le bogate.
I Cunoașteți tabloul impresionantelor realizări în toate domeniile de 
Activitate social economică, înfățișat la recenta sesiune a Marii Adunări 
Iraționale. Planul producției industriale pe anul 1961 a fost îndeplinit cu 
|2 zile înainte de termen.
■ Muncitorii, inginerii și tehnicienii pot privi cu satisfacție rezultatele 
Inuncii lor pline de abnegație, fn toate ramurile economiei au fost puse 
In funcțiune noi capacități de producție. Economia națională, a primit mai 
Imilt metal, mai multe mașini, mai mult petrol, cărbune, minereu, energie 
Electrică, produse ale industriei chimice, bunuri de larg consum.
I în toate regiunile și orașele țării iscusiți! noștri constructori au 
ridicat noi clădiri industriale, cartiere de locuințe, așezăminte de invățămin*.  
fănătate. cultură
’ Milioane de țărani, uniți în gospodării colective, au cules rod bogat; 
se schimbă întreaga înfățișare a satului și felul de trai al țărănimii. 
Țăranii muncitori, lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T.-uri muncesc 
xi spor pentru a da patriei un belșug de produse necesare bunului trai 
ii populației
L Cadrele noastre didactice din invățămintul de toate gradele, lucrătorii 
lin institutele de cercetări științifice, din domeniul culturii și creației artis
tice au muncit cu devotament pentru educarea tineretului — schimbul nostru 
^^nîine, pentru pregătirea de specialiști, pentru dezvoltarea științei și cul- 

noastre socialiste.
Tuturor celor care prin munca lor însuflețită contribuie la înflorirea 

[patriei, la avîntul economiei și culturii, la făurirea bunăstării poporului le 
[adresăm calde felicitări, urări de noi realizări și spor la muncă.

Avem neclintita convingere că eroica noastră clasă muncitoare care 
iși îndeplinește cu cinste misiunea de clasă conducătoare a societății, țără
nimea noastră care a pășit cu hotărire pe calea agriculturii socialiste, 
[oamenii de cultură care și-au pus cunoștințele și forțele creatoare în slujba 
toporului. vor adăuga în anul ce vine noi și noi victorii celor obținute 
pînă acum

încrezător în capacitățile sale creatoare, in viitorul său însorit, min
ării de succesele obținute, poporul nostru, sub conducerea partidului, va 
năși cu elan la înfăptuirea obiectivelor planului de stat pe anul 1962, 

toate ramurile de activitate cu entuziasmul propriu unui popor 
pe soarta sa și pe roadele muncii sale.
tovarăși,

1961 a fost marcat de un eveniment epoca' — Congresul al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care a adoptat noul

1

Jtașt cu e 
Inuncind în 
liber, stăpîn

Dragi 
Anul 

XXII-lea al 
său Program, arătind popoarelor calea spre o societate unde toate resursele 
materiale, toate cuceririle rațiunii umane simt puse în slujba omului și a 
bunăstării lui, calea spre o lume fără războaie, spre triumful socialismului 
și comunismului pe tot globul pămîntesc.

Mărețele victorii ale poporului sovietic în construirea comunismului, 
realizările remarcabile ale celorlalte țări ale lagărului socialist, demonstrează 
'-u putere superioritatea socialismului asupra capitalismului, dau forțe noi 
luptei oamenilor muncii din țările capitaliste pentru interesele lor vitale, 
pentru democrație și progres social, însuflețesc popoarele în lupta pentru 
lichidarea definitivă a rușinosului sistem colonial, pentru dreptul fiecărui 
popor de a dispune în mod liber de destinele sale.

Năzuința cea mai fierbinte a întregii omeniri este asigurarea unei 
păci trainice în lume. Faptul că în anul 1961 pacea a fost menținută este 
o nouă dovadă că forțele păcii sînt astăzi mai puternice ca oricând, cercu
rile ■’Dnerialiste agresive fot mai izolate, politica lor tot mai compromisă 
W^ochii poțxxarelor. Marea Uniune Sovietică și alături de ea celelalte țări 
ale lagărului socialist, țin sus steagul luptei pentru pace, care unește în 
jurul său mase imense de pe toate continentele. Avem convingerea că prin 
lupta unită și hotărită a popoarelor pacea va triumfa și omenirea va fi ferită 
de ravagiile pustiitoare ale unui nou război mondial.

Rominia își va aduce și pe viitor întreaga ei contribuție la întărirea 
păcii, la victoria politicii de coexistență pașnică între toate statele fără deo
sebire de sistem social.

In același timp avem îndatorirea de a ține trează vigilența, de a 
mtări puterea de apărare a patriei, înconjurînd cu dragoste pe ofițerii și 
ostașii Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne, care stau neclintit 
Je strajă independenței patriei și cuceririlor revoluționare ale poporului.

fn pragul Anului Nou adresez, în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, al Consiliului de Stat și al Guvernului 

•Republicii Populare Romîne, calde felicitări oamenilor muncii din patria 
noastră, urindu-le sănătate, fericire și noi succese în munca rodnică pe 
care o desfășoară.

în clipa cind se vestește începutul noului an, să închinăm paharul 
ventru patria noastră dragă, pentru prosperitatea harnicului nostru popor, 
constructor al socialismului 1

La multi ani, iubiți tovarăși și prieteni 1

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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REV I 1962...
deschiderea tra- 
al tinerilor din

CARNAVALUL TINEREȚII
..-Trompeții anunță 

diționalului carnaval
Capitală. Palatul Republicii este lumi
nat feeric. Spațioasele lui saloane au 
îmbrăcat in această seară haina de 
carnaval: serpentine multicolore, pe
pite strălucitoare, desene grotești, sur
prize... Decorul e completat cu măști. 
Pierrot se plimbă la braț cu Colom- 
bina. Intr-un colț, o discuție aprinsă 
între un cavaler medieval și un... cos
monaut. Dincoace, iată o pereche... 
potrivită: o olandeză dolofană, val
sează cu... Pristanda, eroul lui Cara- 
giale !

Recunoști totuși lesne figuri de 
tineri și tinere intilnite la panou
rile de onoare din fabricile și uzinele 
bucureștene, elevi și studenți sîrguin- 
cioși la învățătură, fruntași în activi
tatea obștească, veniți să petreacă îm
preună revelionul.

—Ultimele minute ale anului. Pen
tru cîteva momente dansul încetează. 
Strînși în grupuri, tinerii ascultă cu- 
vintarea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej rostită la posturile noastre 
de radio și televiziune. Cele 12 bătăi 
care vestesc încheierea unui an de 
muncă
noului an, sînt acoperite de urale și 
ovații. Se toastează, se ciocnesc pa
harele : „BUN VENIT, 1962 1"

Carnavalul se mută în curtea Pala-

plin de succese și venirea

In noaptea de revelion la Palatul

tului. Sus — joc de artificii; jos 
hora prieteniei. Și — bineînțeles — 
sfîrșit, îndrăgita Periniță. Dar iată 
sosesc doi musafiri intr-o limuzină
elegantă. E Moș Gerilă și micu-

la 
că

ECHIPĂ PETROLUL A TERMINAT NEÎNVINSĂ
TURNEUL IN INDONEZIA

In ultimele douâ Jocuri, la Mcdan $1 DJaharta,
fotbaliștii ploicștcnl au clștigat Ia același scor: î-1
RADIOGRAMA DIN MEDAN, DE

LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL.
făcut totul ca să obțină un

1

Echipa de fotbal Petrolul și-a conti
nuat turneul în Indonezia jucînd vineri 
29 decembrie la Medan (insula Suma
tra) cu selecționata orașului. Compor
tarea de pînă acum a fotbaliștilor ro- 
mîni a mărit interesul pentru această 
partidă: pe stadionul Teladan au luat 
loc peste 40.000 de spectatori. Ei au a- 
sistat la un joc dinamic, în viteză, 
spectaculos, la capătul căruia Petrolul 
a obținut o nouă victorie, la scorul de 
7—1. Jucătorii Petrolului — in ciuda 
căldurii înăbușitoare — au practicat un 
joc excelent, învingînd un adversar 
(antrenat de vestgermanul Hoffmann)

care a 
zultat favorabil.

Cele șapte goluri ale Petrolului i
VASILE GRADINARU

(Continuare in pag. a 5-a)

re-

au

Duminică, Ia Predeal, a fost inaugurat sezonul de schi 1962 !

Mihai Bucur și Hona Micloș cîștigători la slalom special,

Ion Zangor și Cornel 
„venit" foarte aproape

Mihai Bucur a debutat în sezonul de 
schi al anului 1962 cu o frumoasă 
fictorie in cursa de slalom special.

Numeroși turiști, aflați 
la odihnă în frumoasa 
noastră stațiune de iarnă 
Predeal, au ținut să asiste 
duminică, în ultima zi a 
anului, la concursul inau
gural al sezonului organi
zat de federația de specia
litate. Inșiruiți de o parte 
și de alta a pîrtiei de sla
lom special de pe Clăbu- 
cet, ei au avut parte de 
un timp admirabil și de... 
probe spectaculoase.

Firește, în acest con
curs, pe programul căruia 
„specialul" a deținut 
„exclusivitate", punctul de 
atracție l-a constituit cursa 
seniorilor. Bine pregătiți 
pentru început de sezon, 
fruntașii schiului nostru 
alpin au avut o compor
tare remarcabilă, răsplătită

cu vii aplauze d^țpectatori. învin
gător a ieșit MiiuBBucur (la fel de 
bun în ambele dar și urmă-

torii clasați, 
Tăbăraș, au 
de cîștigător.

La sfîrșitul manșei I (traseu de 
280 m, cu o diferență de nivel de 120 
m și cu 43 porți) cel mai bun re
zultat fusese realizat de Mihai Bucur 
(38,9 sec). Principalii săi adversari, 
pentru manșa a Il-a, rămăseseră Ion 
Zangor (39,7), Cornel Tăbăraș (40,0) 
și Gh. Bălan (40,3). Unul din favo- 
riții probei, Kurt Gohn (care căzuse 
în manșa I) a plecat „deschizător" al 
manșei următoare, după care disputa 
finală a început. Se pleacă, conform 
regulamentului, în ordine inversă, con- 
curenții avînd acum de parcurs un 
traseu mai ritmic, care solicită pro
tagoniștilor mai mult cunoștințele teh
nice și viteza de execuție. Pornit pri
mul din grupul celor care țintesc lo
cui I, AAîhaî Bucur

G.
(Continuare in

face din nou o
NICOLAESCU
pag. a 4-a)

Republicii: Au venit colindătorii 1
Foto: Gh. Amuza

țul 1962! Surpriza e plăcută. Iubițil 
oaspeți sînt purtați pe brațe pînă in 
fața microfonului, unde Moș Gerilă 
predă ștafeta Noului an-

Petrecerea e în toi. Pe scene se 
perindă tineri și tinere in concursuri 
organizate ad-hoc: pentru titlul de 
cel mai bun recitator, de cel mai bun 
solist vocal, și pentru „titlul" de... cea 
mai frumoasă fată (.steaua carnava
lului"). In săli special amenajate au 
loc adevărate întreceri sportive: 
aruncă la țintă cu săgeți mici de 
și cercuri... „Măștile" plasate pe pri- ~
mele locuri au ceva din siguranța spe
cifică a sportivilor. Firesc: printre 
acestea se află maestrul sportului Ion 
Roșu, recordman mondial la parașu
tism, trăgătoarea Maria Antonescu de

VASILE TOFAN 
MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Hochciștil inaugurează activitatea internaționala pe 1962

Astă-seară, Selecționata București—Kladno S.O.N.P.

0 prezentare a valoroșilor oaspeți cehoslovaci

Astă-seară, jucătorii noștri de ho
chei pe gheață fruntași inaugurează 
seria întîlnirilor internaționale ale 
sportivilor romîni pe 1962: pe gheața 
artificială a patinoarului din parcul 
„23 August" ei vor primi replica pu
ternicei formații cehoslovace Kladno 
SONP, într-o partidă atractivă, aș
teptată cu viu interes de publicul 
bucureștean.

Oaspeții — sosiți în țara noastră 
pentru un turneu de trei-patru jocuri 
— au deplasat cea mai bună garni
tură, cea cu care joacă în campiona
tul țării lor și din care fac parte 
numeroși internaționali. Dar, înainte 
de orice alt comentariu, să vă facem 
cunoștință cu lotul deplasat:

Kulicek și Vojta (portari), S. Ba
cilek, Miiller, Posplsiil, Landa și Fric 
(fundași), Wimmr, Prosek, Volek, 
Wolf, Karas, Frohlich, Markup, Rys, 
Naprstek, Șubr, Fronek, Bartos.

Dintre jucătorii de mai sus, cel 
mai în formă la ora actuală este 
Prosek. El face parte din lotul echi
pei R.S. Cehoslovace care se pregă
tește pentru campionatele mondiale 
de la Colorado Springs și a jucat în 
toate partidele reprezentativei ceho-

slovace din acest sezon, în linie ca 
Dolana și Bukac. Deși în echipa re
prezentativă joacă pe stînga, în echipa 
Kladno Prosek apare ca centru al 
primei linii, fiind încadrat pe dreapta 
de Wimmr (cunoscut publicului nos
tru din recenta evoluție la București a 
reprezentativei B a țării sale) și pe 
stînga de o mare speranță a hocheiu
lui cehoslovac, Volek, în vîrstă de 
18 ani. Caracteristic pentru echipa 
Kladno este faptul că ea îmbină ela-. 
nul tinereții cu experiența și matu
ritatea câtorva vechi internaționali. 
Astfel, în afară de Prosek despre 
care am vorbit, Kladno mai numără 
în rîndurile sale pe portarul Kulicek, 
pe fundașul Bacilek (care timp de opt 
ani n-a lipsit din pruna garnitură a 
R.S. Cehoslovace, și care are azi 32 
de ani) și pe atacanții Wolf și Froh
lich, care au fiecare la activ nume
roase apariții în echipa țării la cam
pionatele mondiale sau olimpice. Tn 
afara acestora, îl 
tarul echipei B,

vom revedea pe por- 
eare a jucat recent

R. U.

in pag. a 5-a)
f

(Continuare

(Citiți în pag. a 5-a amănunte asupra jocurilor)

La Kiev, echipa de hochei a R. P. Romine 
a întrecut selecționata R. S. & Ucrainene 
cu 6-2 și 8-2.



Școlarii, printre cei mai harnici concurenți

din Timișoara

Poli hron ia

VALENTIN PAUNESCU

într-o după-amiază la

pe halterofilii de la 
„jucau“ cu haltera 
de kilograme, mulți 

de undeva din adîn-

,,Sportivii

vii 
de 
ești primit sin 
altă ordine d
un lucru bui 
îl iubim, în ca, 
știe dacă prin

Conferința regională U. C. F. S. Banat

Dc la sportul de mase, la performante înalte

sportul de performanță din

DIN POȘTA ZILEI
CUPA CLASEI FRUNTAȘE'

de atletism și bas-
C. Gruia-coresp. regional

O REUȘITA GALA DE BOX

asistat la

Sergiu Dejeu-coresp.

înainte de a
A, VJăsceanu-coresp.

Cu toate 
avut la 

pregătire, 
destul de

star-
Și

sportivilor din regiune. Și 
bune nu vor întîrzia să

mai ales pentru sfaturi, 
lucruri, ne spunea matri- 
Bodnariuc — le-am încer- 
in orele de antrenament.

CONSTANTIN ALEXE 
TEODOR ROIBU

PRIMUL CONCURS
AL PATINATORILOR VITEZIȘT1

concursurile
In fruntea clasamentului se află 
a X-a A cu 154 de puncte ur-

sportivă de mase 
stea la baza dezvol-

superioare. Noul consi- 
U.C.F.S. va trebui să 

de această sarcină im-

unei activități 
de mase la un 

anilor precedenți. în 
au fost organizate nu- 

competiții sportive

ultimul timp însă re- 
aceste disci-

Baza stcrțrvă a clubului Olimpia 
4âc Brajov a găzduit primul concurs

Spartachiada de iarnă a tineretului
De curînd a avut loc la Timișoara 

conferința de dare de seamă și alegeri 
a consiliului regional U.C.F.S. Ba
nat La lucrări au luat parte peste 
300 de delegați și invitați. Printre ei 
se aflau sportivii fruntași Iolanda Ba
laș, Gheorghe Fiat, Florica Grecescu, 
V. Mariuțan ș.a.

Darea de seamă a scos în evidență 
realizările obținute și a analizat tot
odată lipsurile care s-au manifestat 
în munca asociațiilor, cluburilor și 
consiliilor U.C.F.S.

După cum arată 'darea de seamă, 
sportul de mase din regiunea Banat 
cunoaște o puternică dezvoltare. In 
cele 747 de asociații sportive iși des
fășoară activitatea 238.349 de mem
bri U.C.F.S., dintre care peste 42.000 
de femei. Numai în acest an au luat 
ființă 32 de asociații, cu peste 18.000 
de membri U.C.F.S.

Această creștere este ilustrată in
tr-un mod cit se poate de grăitor de 
un singur exemplu, luat din nume
roasele oferite conferinței, cel al aso
ciației sportive G.A.C. Biled. „Dacă 
cu un an în urmă la noi in gospo
dărie activa doar o echipă de fotbal, 
spunea tov. I. Bîrloagă, unul din de
legați, astăzi cei 1.650 de membri 
U.C.F.S. pe care ii are asociația noas
tră practică in mod organizat atle
tismul, voleiul, fotbalul, șahul și teni
sul de masă. Majoritatea membrilor 
U.C.F.S. iau parte la întrecerile din 
cadrul campionatelor pe asociație sau 
la competițiile oficiale din raionul 
nostru”.

Consolidarea organizatorică și ma
terială a asociațiilor sportive a per
mis desfășurarea 
competiționale 
nivel superior 
acest an 
meroase competiții sportive deve
nite tradiționale ca Spartachiada 
de iarnă a tineretului. Concursul cul
tura l-sportiv, „Cupa Agriculturii”, 
„Cupa satului bănățean" sau crosu
rile „Să intîmpină 1 Mai", și „7 No
iembrie", la care au participat peste 
340.000 de tineri dintre care 67-000 de 
femei.

Campionatele pe asociații au stat 
în atenția majorității consiliilor aso
ciațiilor sportive. Ele au atras la 
tul întreceri tor numeroși tineri și 
tinere din rîndul muncitorilor, țăra
nilor sau tineretului școlar. S-au evi
dențiat prin munca depusă consiliile 
orășenești U.C.F.S. Reșița, Arad și 
Timișoara precum și cele ale raioa- 

— -nelor Sînnicolau Mare, Deta și Arad, 
asociațiile sportive Vagonul și Teba 
Arad, Tehnometal Timișoara, C.S.O. 
Reșița ș.a.

Activitatea 
trebuie să 
tării sportului de performanță. Dar, 
după cum au subliniat în cuvîntul 
lor numeroșii participanți la discuții, 
sportul _ de performanță din regiunea 
Banat încă nu a înregistrat rezultate
le așteptate.

In această regiune există astăzi 
peste 4.600 de sportivi clasificați, 
740 de secții pe ramură de sport afi
liate la federațiile de specialitate, cu 
peste 15.000 sportivi legitimați. Mulți 
dintre ei fac parte din cele cinci 
cluburi sportive din regiune, 30 de 
echipe iau parte la campionatele re
publicane la diferite discipline. 400 
de tineri sportivi, deosebit de talen- 
tați (exemplu echipa de handbal fete) 
activează în cadrul clubului sportiv 
școlar Banatul. 1.200 de elevi deslu
șesc tainele sportului în școlile sportive 
de elevi. In plus trebuie arătat că în 
școlile medii și profesionale cit și

La Școala medie „N. Bălcescu” din 
Cluj au început întrecerile inter-clase 
contînd pentru „Cupa clasei fruntașe”. 
Această competiție, organizată din 
inițiativa comitetului U.T.M. și a con
siliului asociației sportive din școală, 
cuprinde întreceri de atletism, volei, 
baschet, handbal și... situația la în
vățătură. Pînă în prezent s-au desfă
șurat 
chel 
clasa 
mată de clasa a Xl-a A cu 151 p. 
Dintre elevi s-au evidențiat Florin 
Gheorghiu, Marcel Popa, Sonia Her
man, Ana Stroe, Mihai Tălpeanu, Dorin 
Oană și alții. Competiția va lua sfîr- 
șit la 1 mai 1962, cînd cea mai bună 
clasă la sport și învățătură va primi 
trofeul pus în întrecere. 

în rîndul studenților se află numeroși 
sportivi capabili de rezultate bune. 
Profesorilor și asistenților de educa
ție fizică le revine sarcina de a des
coperi și pregăti aceste elemente pe 
care să le ajute să promoveze apoi 
în echipele de performanță, nu așa 
cum se întîmplă la U.T.A., de pildă: In 
uzină există numeroase elemente ti
nere, dar ele nu au. fost pregătite 
și promovate în primele echipe, ape- 
lîndu-se la jucători vîrstnici, care, 
văzînd că nu au „înlocuitori, nu se 
mai pregătesc în mod conștiincios.

Este cunoscut că din această regiune 
a țării s-au ridicat în anii din urmă 
sportivi valoroși care au reprezentat 
cu cinste culorile patriei în întîlnirile 
internaționale la atletism, lupte, box 
etc. In 
zultatele obținute la 
pline, cit și la altele cum sint spor
turile nautice, gimnastica, fotbalul na- 
tația, rugbiul sau ciclismul, nu s-au ri
dicat la înălțimea minunatelor condiții 
create sportului în țara noastră. Re
zultatele la atletism, natație și gim
nastică, sînt chiar foarte slabe. A- 
ceste rezultate pot și trebuie îmbu
nătățite cit mai curînd. In regiune 
există forțe suficiente pentru aceasta, 
un activ obștesc bine pregătit și 
competent. Discuțiile purtate cu simț 
de răspundere, sînt edificatoare.

Procesul de instruire a sportivilor 
este condus de 297 de antrenori și 
peste 150 de profesori de educație 
fizică. Aceste cadre trebuie însă mult 
mai bine folosite. In acest caz se 
impune o mai bună muncă organiza
torică, pentru ca forțele să nu fie iro
site degeba. Cadrele didactice de edu
cație fizică din învățămintul superior 
din Timișoara (este doar un exemplu) 
încă nu au reușit să aibă o activita
te superioară. Se poate spune chiar 
că munca pe care unii dintre ei o 
desfășoară este departe de gradul lor 
de calificare. Sint antrenori care ig
norează documentele de planificare, 
muncesc mai mult pe bază de rutină, 
nu dovedesc pasiunea care trebuie să ca 
racterizeze pe fiecare antrenor sau 
profesor de educație fizică. Alții ur
măresc doar rezultate de moment. 
Asemenea exemplu ni-l oferă antreno
rii Dragomir (lupte), losimovici (at
letism), Pavlovici (fotbal), Tomka 
(scrimă), Andreescu (box), Stănes- 
cu și Ghedeon (handbal), Ignea (gim
nastică) ș.a.

Aceste cadre vor trebui să mun
cească in viitor cu simț de răspun
dere. Fără o pregătire temeinică sini 
de neconceput performanțele bune. 
Antrenorii și profesorii, ca de altfel 
toți participanții la conferință, au avut 
prilejul să asculte modul cum se pre
gătește Iolanda Balaș, expus în fața 
lor chiar de valoroasa noastră atle
tă. Fiecare a văzut caietul de antre
nament al campioanei olimpice. In 
munca ei totul se desfășoară precis, 
pe baze științifice (sistematizarea 

fizică 
probe

pe baze științifice 
exercițitlor pentru pregătirea 
generală, specială și tehnică, 
de control, evidența și notarea fie
cărui antrenament nu lipsesc din a- 
cest caiet). Iată deci cită exigență 
în munca acestei mare atlete și a 
antrenorului său. Acest lucru trebuie 
să caracterizeze pe toți antrenorii și 
sportivii a căror muncă are ca scop 
obținerea unor rezultate de valoare.

La ridicarea valorii performanțelor 
sportivilor din regiunea Banat un rol 
însemnat trebuie să-l aibă comisiile 
pe ramură de sport. Pină acum re
zultatele muncii lor nu sînt satisfăcă
toare, pe măsura pregătirii pe care 
o au cei ce fac parte din acestea.

al patinatorilor de viteză, 
că sportivii participanți au 
activ o scurtă perioadă de 
întrecerile lor au fost totuși 
interesante, obținîndu-se rezultate mul
țumitoare. In mod deosebit am reți
nut comportarea tinerilor Constantin 
Gonțea (Dinamo), Andrei Okoș (Olim
pia), Cristina Trachler (Olimpia), a 
senioarei Monica Elekeș (Dinamo) și 
seniorului Ernest Ulrich (Olimpia).

Publicu! ploieștean a 
reușită întîlnire de box 
asociațiilor sportive Prahova din lo
calitate și Progresul Brăila. La ca
pătul unor meciuri extrem de echili
brate. reuniunea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 11—11. Din 
rîndul boxerilor s-au remarcat Cireșan, 
Odica (Prahova), Covaliov, Spulber 
și Frunză (Progresul).

Comisia de fotbal se ocupă de pildă, 
mai mult de contestații, suspendări, 
delegări. Pe bună dreptate au fost 
criticați și membrii comisiei de gim
nastică a căror muncă nu s-a făcut 
de loc simțită în regiune. Același lu
cru se poate spune despre comisiile 
de volei și baschet

E necesar ca membrii comisiilor 
pe ramură de sport, antrenorii, pro
fesorii de educație fizică și instructo
rii sportivi care au o bogată experien
ță în munca de instruire, să se depla
seze mai mult în asociațiile sportive 
din regiune. Nu numai in orașul Ti
mișoara e nevoie de ei. Și la Lugoj, 
Lipova sau Moldova Nouă, după cum 
subliniau în cuvîntul lor numeroși 
vorbitori, se simte lipsa ajutorului lor 
în creșterea calitativă a muncii, in 
recrutarea de elemente capabile de 
performanțe 
liu regional 
țină seama 
portantă.

Pentru ca 
regiunea Banat să revină la locul frun
taș pe care îl ocupa cu cîțiva ani in 
urmă, e necesară o muncă temeinică 
din partea tuturor organelor și orga
nizațiilor (J.C.F.S., cadrelor de spe
cialitate și 
rezultatele 
apară.

fruntași printre începători

Cunoscuta șahi stă Elisabeta Polihroniade a dat un simultan la deschiderea 
Spartachiadei.

Firesc este ca atunci cînd termini 
lucrul să te grăbești să ajungi cit 
mai repede acasă, unde te așteaptă 
masa, odihna și apoi, poate o carte 
bună, poate un spectacol plăcut, la 
televizor. Dar se intimplă cîteodată 
să uiți de toate acestea și să te prin
dă inserarea tot la uzină, să nu-ți mai 
vină să pleci... Așa s au petrecut lu
crurile, zilele trecute, in secția matri- 
țerie a uzinelor „Grigore Preoteasa" 
din Capitală.

De mult se aprinseseră luminile pe 
Calea Rahovei și totuși nici unul din
tre numeroșii tineri și vîrstnici ră
mași in jurul meselor de șah, tenis 
de masă sau in sala unde se antre
nează de obicei halterofilii, nu se în
dura să plece...

— Există trei feluri de priză: sim
plă, lacăt și unilaterală — se auzea 
clar vocea campionului de haltere 
Attila Vasarhelyi, in sala de antre
nament. Dar oampionul nu face parte 
din asociația sportivă a uzinelor „Gri
gore Preoteasa’ — iși va spune pe 
bună dreptate cititorul. Intr-adevăr, 
Vasarhelyi nu și-a schimbat clubul, 
este toi la Steaua, dar el, împreună 
cu colegii săi Zoltan Mihaly, Niță 
Pană și Dan Zahimîi, erau in aceas
tă zi, in vizită, la asociația Vestito
rul, de pe lingi uzinele „Grigore 
Preoteasa" printre participanții la în
trecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Pentru demon
strație, dar

— Aceste 
țerul Mihai 
cat și noi
Altfel le vedem, insă astăzi, demons
trate de maeștri. Penă acum, la antre
namentele secției noastre de haltere, 
recent înființate, veneau cu regulari
tate 8—9 băieți. La concursurile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă la pro-
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Peste 500 de elevi și eleve de la 
școala medie „A. T. Laurian" din 
Botoșani au luat startul în Sparta
chiada de iarnă a tineretului. Zi de 
zi, în sala de sport a școlii sau pe 
cîmpu] acoperit de zăpadă, micii 
concurenți se întrec cu entuziasm 
sub îndrumarea profesorilor de edu
cație fizică Neculai Butelanc și Boris 
Minteanschi. De remarcat faptul că 
prin grija consiliului asociației spor
tive Olimpia și a comitetului U.T.M. 
pe școală, la concursuri participă 
numai elevii fruntași la învățătură, 
cei care s-au străduit să încheie pri
mul trimestru cu note bune. Partici
parea numeroasă la competiție dove
dește că marea majoritate a elevilor 
școlii au îndeplinii fără dificultăți 
această condiție. Un alt fapt pozitiv 
îl constituie pregătirea bazei mate

Numeroase excursii ale oamenilor munci

Turismul este din zi in zi mai în
drăgit de oamenii muncii din Timi
șoara. De curînd au fost organizate 
18 excursii, la care au luat parte peste 
700 de persoane. Au fost vizitate prin
cipalele orașe ale țării ca Bucureștii 
Cluj, Tg. Mureș, Sibiu etc. In aceste 

ba de haltere s-au înscris 25 de ti
neri. Cred că după această demons
trație numărul lor va spori. Uitați-vă 
ciți sini aici in sală. Pe unii dintre 
ei nu i-am mai văzut niciodată, la 
haltere. Priviți-i cu cită atenție as
cultă explicațiile.-.

Da, adevărat. Fiecare era numai 
ochi și urechi — cum se spune. Să nu 
scape nici un cuvint și, fără doar Și 
poate, privindu-i 
Steaua, cum se 
cintărind 120—130 
vor fi simțit că 
cui inimii pornește un imbold, o mică 
dorință de a trece pe podium, pentru

a, un „retuș" e necesar. Attila Vasarhelyi (Steaua), verifică 
poziția unuia din participanfii la Spartachiada,

riale a competiției. Pentru aceasta au 
fost asigurate 30 de perechi de schi
uri. 20 de săniuțe, 15 perechi de pa
tine și alte numeroase materiale spor
tive. De altfel, acestea sînt chiar 
insuficiente. Lista de înscrieri 
o dovedește : la schi peste 300 de 
concurenți, la săniuțe și patinai peste 
100, la haltere 250, iar la șah 400 1

Pînă acum printre elevii care s-au 
remarcat cu ocazia Spartachiadei de 
iarnă a tineretului se numără Gh. 
Moișoiu, Gh. Sadovei și Elisabeta 
Carabulea. Primul este un talentat 
schior, iar ultimii doi iscusiți șahiști. 
0 mențiune pentru echipa de gim- 

. nastică fete din clasa a IX-a D. in 
frunte cu Mihaela Andriescu și Ma
riana Popescu, care este gala si 
facă față cu succes apropiatei con 
fruntări.

orașe ei au vizitat monumentele 
portante, diferite edificii de cultu 
precum și noile construcții- Nu 
luna decembrie numărul celor c 
efectuat excursii se ridică la 500.

ION lOANA-coresp.

„ Vestitorul
a-și încerca forțele. Nu, nu chiar 
130 de kilograme ! Cu ceva mai p 
țin, dar azi cu atit, miine cu 
mult... Competiții sint destule și 
te antrenezi cu perseverență..

...Printre matrițeri nu se prea 
femei, așa că simultanul dat de mae 
tra internațională de șah Elisabe 
Polihroniade a adunat în jurul mes 
lor pe șahiștii de la matrițerie. 
altfel, simultanul a avut loc chiar i 
biroul șefului secției. Ca oriunde und 
se joacă șah, liniștea era deplină. De 
odată, însă, un „mat“ pronunțat 
emoție a stirnit o vie agitație printr 
cei care asistau.

— Nicu lonescu a ciștigatj. — Sj 
auzit o voce.

— A salvat onoarea secției! — 
completat Constantin Drimbei.

— Și pe a bărbaților I — a subli 
niat rizind Gheorghe Crăciunes 
care se ridicase învins de la masă, c 
puțină vreme înainte...

Un „ssst‘ prelungit a adus din 
liniștea și numai țăcănitul aparatul 
de fotografiat a mai tulburat-o di 
cînd în cind.

La sfîrșitul simultanului maestra in 
temațională Elisabeta 
ne-a spus :

„Este o plăcere să 
tineretului îndrăgostit 
resul, căldura cu care 
impresionante. Și, în 
idei, cred că facem 
pentru sportul pe care 
zul meu șahul. Cine 
tre începătorii de astăzi, nu se afl 
un campion de mîine ?

în miji 
sport. Inte



► Interviu colectiv cu o singură întrebare

e v-ați propus să realizați în 1962 ?

rj REV
(Urmare din pag. I)

f Așa cum se obișnuiește la început de an nou, am solicitat cîtorva 
hire sportivii noștri fruntași să-și împărtășească unele din obiectivele 
Bpuse pentru noul sezon competițional.
I lată, au cuvînlul...

NSTANTIN grecescu 
bn balcanic la atletism.

11 trecut mi-a adus destule să
lii, dar pentru 1962 mi-am pro- 
llucruri" și mai mari. Să fiu 
I vreau să-mi îmbunătățesc re- 
E republican pe 10.000 m, cobo- 
[-1 cît mai mult spre granița 
L29 de minute. Pe de altă parte 
I să-mi fac un debut cît mai 
fntr-o probă foarte grea, cum 
maratonul. La campionatele eu- 
e doresc să mă număr printre 
ipanții maratonului. Cunosc 
I extrem de dificil de la Bel- 
îmi dau seama de ceea ce e 

onul și tocmai de aceea mă pre- 
cu sîrguință pentru a nu-mi 

susținătorii...
ceea ce o privește pe soția mea, 
igur că nici ea nu se va lăsa 
prejos. Timpul pe care și l-a 
s pentru acest sezon la 800 m 
2:05,0) îi cere multă, extrem de 
muncă și perseverență. Florica e 

i însă să nu precupețească nici un 
e efort, oricît de mare, pentru 
ndeplini această dorință. Și vă 
ă mai notați pentru ea: 

s să intre în f:nc'~ -----
m la campionatele 
reediteze victoriile

1 balcanic de la 
u’ile. Balcanice de 
v<w’l BLAJEC - 
zentativă de polo pe apă.
și ne-am păstrat locul (5) cu
la J. O. de la Roma, nici unul 

e cei care alcătuim lotul de polo 
pă al țării noastre nu ne putem 
ra mulțumiți de evoluția forma- 
noastre în 1961, la „Trofeo d’lta- 

pentru ea: și-a 
finala cursei de 

europene și 
din 1961 la 
Atena și la 

la Istanbul-.
din echipa

tă de ce vom face tot posibilul 
la campionatele europene, progra- 

pentru luna august la Leipzig, 
lai urcăm un loc in ierarhia ce- 

mai bune formații de pe conti-

ir cu...

Gata, mergem ! 
blocul .C" a venit?

la poligon...
Trecem prin grădina 

„Orașul copi-

bulgări
tantanee din „Orașul copiilor”
inci fără cinci!-.. îmbrac repede 
onul și în două minute sînt in 
dă. In mijlocul unei cete gălă- 

e de copii.
Uraa !...
Echipa din

ntreb.
Ne așteaptă

Irăbirn pasul, 
neului și intrăm in

■Tind ajungem în dreptul „Cos- 
romului", reprezentativa de fotbal 

opiilor din blocul nostru se oprește 
lipă in fața unei uriașe rachete, 
duț, căpitanul echipei, profită și-mi 
ne:

Băieții sînt antrenați- Ca să ne 
nținem în formă, ne-am jucat în 
care zi cu zăpadă. Cred că-i batem 

o diferență de cel puțin trei 
nete '....

e la „Cosniodrom" ne strecurăm 
greu printre zeci și zeci de copii 

cureșteni veniți să viziteze frumo- 
lor orășel. Mergem pe la teatrul 
păpuși, ocolim uriașul pom de 

nă împodobit cu globuri și becuri 
Iticolore, trecem pe la colțul zo- 
gic și ajungem, în sfirșit, la „Tir 
bulgări". Echipa adversă ne aștep- 
La „poligon" insă, întrecerile in- 

iduale erau în toi. Zburau mingile 
plastic (bulgării!) cu otita viteză, 

abia le zăreai!
Ce facem? — întrebă unul dintre 

versari.
Propun — răspunde Vlăduț — să 

linăm meciul cu zece minute. Ne 
mbăm puțin și poate pină atunci se 
■berează citeva „arme".
— Sîntem de acord. Vreți să mar
ți cu noi la „omul robot"?
— Nu, noi ne ducem la „labirint" !-..
— Le place atit de mult? — întreb 

rămânem, singuri.
— Le place, insă eu altceva urma
se: vreau să-i învăț să se descurce
guri in teren... N-am mers la „ro- 

fiindcă acolo toate lucrurile se 
c automat, mecanic. In afară de 
ta, voiam să trec și pe la -oglinzi", 
ii, pentru moralul echipei...
Am înțeles 
ună Vlăduț, 
ezentativa" 

ici, era un 
iceai un pas, te vedeai gros, cu pi- 
oarele scurte. Făceai altul, deveneai 
cuțit, mai înalt ca un pivot de bas- 
et.
Cind am ieșit de la „oglinzi", toată 
mea era veselă, bine dispusă. Echipa 
ocului „C“ ne-a rezistat un timp, 

i a cedat spre bucuria noastră și... 
ai ales a tovarășei care ne-a alimen- 
t continuu cu mingi... 

mai bine ce a vrut să 
cînd am intrat cu „re- 
î» „palatul oglinzilor", 
ris unanim, molipsitor-

V. TOFAN

an

campîon

toa-

nent, în fapt cele mai valoroase și 
de pe glob.

ILONA MICLOS — multiplă campi
oană republicană la schi.

Primele săptămîni ale acestui 
programează cîteva importante con
cursuri internaționale care vor „tria" 
serios pe viitorii participant la cam
pionatele mondiale de la Chamonix. 
Doresc din toată inima să reprezint 
cu cinste țara noastră. Cît privește 
campionatele mondiale, mă angajez a- 
lături de ceilalți schiori din lot să 
lupt din toate puterile pentru o com
portare cît mai frumoasă.

VALERIU BULARCA 
mondial la lupte.

In acest an mă așteaptă sumedenie 
de competiții importante, dintre care 
cea mai grea sînt desigur campio
natele mondiale, care vor avea loc in 
luna iunie în S.U.A. Sînt decis să 
reeditez performanța obținută la Yo
kohama, avînd — de astă dată — 
„un adeversar" în plus: noua cate
gorie la care voi concura. Anul tre
cut am cucerit titlul mondial la ca
tegoria semimijlocie (73 kg) iar a- 
cum, în urma modificărilor categori
ilor, voi concura printre luptătorii de 
la ușoară (70 kg).

LAZAR BAROGA — campion 
recordman republican la haltere.

Pentru noul an mă gîndesc cu 
tă seriozitatea să obțin o medalie la 
campionatele europene de haltere care 
vor avea loc la Budapesta.

HORAȚIU N1COLAU — căpitanul 
echipei reprezentative de volei.

1962 pune in fața voleibaliștilor sar
cini de mare importanță, legate de 
evoluția noastră in cadrul campiona
tului mondial de la Moscova și în 
„Cupa campionilor europeni". Sin- 
tem deciși să facem totul pentru o 
comportare cit mai frumoasă, pentru 
a împlini așteptările maselor de iu
bitori ai voleiului.

IOLANDA BALAȘ — recordmană 
mondială la atletism.

Vreau să-mi mențin forma de anul 
trecut și vreau să adaug noi centi
metri recordului mondial de 1,91 m 
stabilit la Sofia. Vreau, de aseme
nea, să aduc patriei noastre cît mai 
multe succese internaționale și un nou 
titlu de campioană a Europei.

SILVIU Pl.OEȘTEANU, antreno
rul echipei de fotbal Steagul roșii.

Ne propunem ca în cursul acestui an 
să oferim spectatorilor meciuri de înal
tă ținută fotbalistică. Și aceasta se 
poate realiza numai printr-o muncă 
susținută, prin antrenamente continue.

Ce mai dorim ?
Dorim ca echipele noastre repre

zentative și cluburile sau asociațiile 
sportive cu echipe de performanță să 
aibă intîlniri mai multe cu echipe re
prezentative și de club din țări cu 
fotbal avansat, acestea fiind — după 
părerea mea — singurul criteriu de 
comparație și de afirmare ale fotbalului 
rominesc pe plan internațional. Sînt 
sigur că fotbaliștii noștri fruntași vor 
face totul pentru a ridica fotbalul ro
minesc pe o treaptă superioară, care 
să confirme condițiile excepționale 
create de partid și guvern.

Și mai dorim ca una dintre aceste 
echipe de performanță să fie și Stea
gul roșu...
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Trompelii anunță deschiderea revelionului tineretului de la 
Centrul școlar Steagul roșu Brașov 
l'Qtoi A. Yierțj —■ ziarul „Drum nou" Brașov:

Toate pregătirile pentru revelion sînt gata acasă la familia 
Grecescu. Pomul, frumos împodobit, așteaptă oaspeții. Piuă 
atunci tăticul răsfoiește cu micuții ș'ăiâf) (arte du povești..*

de pe 
PRIE-

rep or-

la Dinamo ș.a. In „galerie" am recu
noscut alte figuri de pe terenurile de 
sport: voleibalistele Cornelia Moraru 
II de la Rapid, Niculina Gabor de la 
Combinatul Poligrafic București, bas
chetbalistul C- Predulea de la Rapid 
etc.

La mese și in sălile de dans întilnim 
studenți din țări ale Asiei și Africii, 
imbrăcați in tradiționalele lor costu
me. Braț la braț, tinere și tineri im
brăcați in costume din toate colțurile 
lumii, „ruși", „francezi", „cubani”, „a- 
rabi” etc., alcătuiesc „cortegiul prie
teniei". Ei trec, în aplauzele invita- 
ților, prin sălile Palatului, simbolizînd 
dorința comună a popoarelor 
toate meridianele: „PACE ȘI 
TENIE".

Desigur, oricît de abil ar fi 
ierul, nu este ușor să întrerupă o pe
reche în toiul dansului sau o discuție 
aprinsă, pentru un scurt interviu. 
Chiar dacă este primul pe acest an. 
Am încercat totuși. Și iată ce-și do
resc pe 1962 cîțiva dintre invitați:

a ILIE IONIȚA, președintele aso
ciației sportive a fabricii de produse 
zaharoase București : „Mai multe dul
ciuri pentru micul... 1962 și mai multe 
victorii pentru sportivii asociației 
noastre".

■ MANUELA TUZU, studentă în 
anul I la facultatea de medicină gene
rală : „Să mă clasez printre fruntașe 
Ia examene. Sînt primele mele exa
mene de studentă și am emoții!“

a JEANA MIHAILOVICI, munci
toare fruntașă la fabrica „Flacăra 
șie": „Tot mai multe perechi de 
călțăminte pentru oamenii muncii, 
mai multe economii".

urat îndeplinirea dorințelor 
tradiționalul: „LA MULȚI

ro- 
în- 
tot

Le-am 
lor și 
ANI !"

CO GÎNDUL LA PATRIE,
LA PARTID...

i tri- 
două 

parcurși, 
toate

(radiogramă de Ia 
special). După 

de kilometri

DJAKARTA 
misul nostru 
zeci de mii 
după cinci partide cîștigate, 
la scor, iată-ne în seara de Anul Nou, 
la sediul Ambasadei R.P.R. din Dja
karta. Braddl frumos împodobit, dra
gostea cu care sîntem primiți ne fac 
să uităm depărtarea de țară. Ciocnim 
un pahar de vin și mincăm tradițio
nalele sărmăluțe. Ne bucurăm pen
tru victoriile obținute. In această 
seară, gîndurile noastre se îndreaptă 
cu recunoștință fierbinte către partid 
și guvern. Căpitanul echipei Petrolul, 
Zaharia, toastează. El arată că 
turneul in Indonezia a fost încheiat 
cu succes. Tot timpul, gîndurile jucă
torilor s-au îndreptat către patrie și 
către cei dragi de acasă. „Mulțumim 
partidului pentru condițiile de viață 
nouă create poporului nostru și îl asi
gurăm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a obține noi succese" a 
spus căpitanul echipei ploieștene.

Apoi, cu toții, într-o atmosferă de 
bună dispoziție, cîntăm, dansăm și 
ciocnim în sănătatea familiilor noas
tre, a >elor dragi de acasă.

V. GRADINARU

REVELIONUL
CELOR 1.200 DE TINERI...
IAȘI (prin telefon). — Palatul Cul

turii din localitate, feeric luminat îți 
amintea parcă de castelele din basm din 
anii copilăriei.

„1962 cu un nou titlu mondial", iată urarea campionilor mondiali la handbal, 
Ivănescu, Irina Hector și Hnat. ~ ~ ~

Seară de revelion... Patru trompetiști 
au sunat prelung și, ca la un semnal, 
au început să apară, în șuvoi nesfirșit 
tineri, fruntași în producție, muncitori, 
colectiviști, elevi și militari — în total 
1.200 dintre cei mai buni.

Cei mai mulți s-au întilnit pentru prima 
dată aici, la revelionul organizat de co
mitetul orășenesc U.T.M. Iași.

In jurul bradului au întins o horă 
mare. Hora prieteniei și a bucuriei. 
Printre cei de față i-am recunoscut pe 
eleva Vica Aparaschivei, atletă, lăcă
tușul Fosile Iluțanu, izolatorul Ion 
Ivancea, caloriferistul Titus Theis — 
fotbaliști de la întreprinderea 1 Construc
ții, zugravul Frăsina Bunduc, șahistă la 
aceeași întreprindere. I-am văzut, de a- 
semenea, pe harnicele țesătoare Marina 
Dăscăliuc, gimnadlă și Paula Pîslaru, 
voleibalistă, pe colectivista Valentina 
Ștefănoiu din G.A.C. Balciu, comuna Uri- 
cani, care s-au prins în horă cu ajus- 
torul Adrian Mititelu, maestru al spor
tului la tir și Vasile Ungureanu, luptă
tor. In aceeași horă s-au prins elevii 
Ștefan Filip anul IV strungărie, ttnăr 
scrimer la C.S.M.S. și Ana Ciobanii, a- 
nul IV Gospodărie de la școala de me
serii.

Pină la revărsatul zorilor, Palatul Cul
turii a fremătat de tinerețe, de voie 
bună, de urări pentru noi 
muncă și în sport în noul

Plăcut și-au petrecut 
sportivii de la C.S.M.S., de 
de reparat material rulant 
lie", „Țesătura", Fabrica de antibiotice 
„Moldova". studenții din centrul uni
versitar. Deosebit de frumoasă a fost 
noaptea de Anul Nou pentru cei 500 de 
iubitori ai drumeției, cărora O.NT. Car- 
pați le-a of grit o excursie de neuitat pe 
Valea Prahovei.

însuccese
an. 
revelionul și 
la Atelierele
„Ilie Pinii-

PETRE CODREA-coresp. regional

LA BRAȘOV, ENTUZIASM
ȘI VOIE BUNĂ

același entuziasm cu care i 
pentru realizarea înainte de ter-

auCu 
muncit 
men a sarcinilor de plan, oamenii mun
cii din Brașov au întîmpinat Anul Nou.

în sălile de cantină ale marilor uzi
ne Steagul roșu și Tractorul, aranjate 
cu mult gust, ca și în celelalte fabrici 
și instituții, la cele mai elegante res
taurante din oraș și împrejurimi, în 
toate cabanele, oamenii muncii au săr-

Foto: P. Romoșan 
bătorit revelionul. Printre ei se aflau 
sute și sute de sportivi...

La cabana Cioplea din Predeal au 
petrecut împreună revelionul schiorii 
noștri fruntași, Ilona Micloș, Gheorghe 
Bădescu, Petre Dinu, Kurt Gohn, Nico
lae Pandrea, cărora li s-au alăturat 
prietenii lor din Sinaia, Mihai Bucur, 
Ion Zangor și Cornel Tăbăraș. Pe toți, 
în cursul zilei de 31 decembrie i-am 
putut vedea pe pîrtia de schi cînd fie
care se străduia să debuteze în noul 
sezon sportiv cu performanțe tot mai 
bune. In noaptea revelionului, în ca
drul intim al cabanei, ei petreceau clipe 
la fel de frumoase.

La clubul școlar Luceafărul a fost 
mare veselie. Tinerii sportivi și părinții 
lor au petrecut împreună revelionul. Se 
aflau printre cei prezenți gimnasta Li
dia Medrea, atleții Lucia Samoșca și 
Gheorghe Grozea, schiorul Ion Stinghe 
și mulți alți tineri sportivi care au pe
trecut noaptea Anului Nou împreună 
cu elevii și elevele care-i încurajează 
pe stadioane.

Pretutindeni a fost mult entuziasm 
și bună dispoziție. La hotelul din Poia
na Brașov, la Centrul școlar Steagul 
roșu, ca și la Institutul Politehnic. 
Peste tot voioșie și optimism. Sportivii 
brașoveni au închinat paharele cu vin 
pentru viața fericită pe care o trăiesc, 
pentru condițiile minunate pe care le 
au la dispoziție de a învăța și a face 
sport. Pentru noi victorii în anul 1962 I

C. GRUIA— coresp. reg.

CU BELȘUG 
SI BUCURIE 

9

CONSTANȚA (prin telefon). In noap
tea de revelion, la Palatul Sportu
rilor din Constanța peste 1.000 de 
tineri au sărbătorit intr-o atmosferă 
de veselie și optimism venirea nou
lui an. Printre invitați au fost și 
numeroși sportivi, ca de pildă, Ion 
Dinu, campion republican de box, 
Victoria Cosa, campioană balcanică 
la atletism, Ana Moldoveanu, cam
pioană republicană la gimnastică, Ni
colae Stoenescu din lotul republican 
de box și o bună parte dintre sportivii 
fruntași ai clubului Farul.

La Medgidia, in sala mare a între
prinderii Metalurgice de Utilaj, prin
tre sutele de invitați se aflau și mulți 
sportivi, fruntași in producție ca Ion 
Lefter și Kenan Ismail, fotbaliști la 
I-M.U.M.

La Tulcea, în sala Palatului Cultu
rii, au putut fi intilniți și maestrul 
emerit al sportului la canotaj Simion 
Ismailciuc, luptătorii Ion Nicolae, V— 
Geambuzu, componenți ai echipei Vul
turul, recent promovată in A.

La S.M.T. Topraisar, unitate socia
listă decorată de curind cu Ordinul 
Muncii clasa I, sportivii au întimpi— 
nat noul an cu următorul angaja
ment : „Nici un tractor fără reparații 
bune, toate forțele noastre în slujba; 
agriculturii socialiste !“. Printre cei 
care și-au luat angajamentul să mun
cească cu mai mult avînt in noul an 
se află și atleții Ion Ghioveanu și 
Alexandru Iovan.

LIVIU BRUCKNER-coresp.

La clubul uzinei
(prin telefon). Majoritatea, 
asociației sportive Metalul-.

PITEȘTI 
membrilor 
au petrecut revelionul alături de to
varășii lor de muncă, la clubul uzinei— 
Alături de ceilalți muncitori, ingineri'; 
și tehnicieni au închinat paharele Ște
fan Zimmer și Gh. Radu, componențe, 
de bază ai echipei de fotbal, Ion On 
jucător de frunte în echipa de volei, 
șahistul Nicolae Jantea și mulți alții.. 
S-au făcut urări pentru noi succese 
în muncă și sport în 1962.

DOREL ȘTEFĂNESCU-coresp.



'/SCHI I
Mihai Bucur și Hona Micloș ciștigători la slalom special,

Urmare din pag. 1)

o
sec. Apoi, rînd pe rind,

i este cronometrat cu 38,0, 1. 
cu 37,7, iar C. Tăbăraș tot 

■a 37.7 sec. Totalul celor două man- 
■je va da, după cum spuneam mai sus, 
•WMătoarea ordine: 1. M. Bucur, 2. 
,L Zangor, 3. C. Tăbăraș, despărțiți, 
.fiecare, doar de zecimi de secundă.

Proba senioarelor (care au parcurs 
^aceiași traseu) a reunit la start doar 
7 concurente și a fost, conform aștep
tărilor, la discreția multiplei noastre 

-campioane Ilona Micloș. Singura sa 
adversară Mihaela Stoenescu-Ghioarcă 
s-a ridicat la înălțimea învingătoarei 
doar în manșa a 11-a. în rest, majo
ritatea concurentelor au 
portare nesatisfăcătoare, 
pildă, căzînd de mai 
parcurs ultima porțiune 
lără ajutorul schiurilor, 

>de linia de sosire.
Reconfortantă, prin marele număr 

de concurenți (40), ca și prin buna 
lor pregătire, proba juniorilor a de
semnat cîștigător pe Mircea Ene. Do
minat în prima manșe de Ion Posto- 
lache, tînărul Mircea Ene a... zburat 
în manșa a doua, pe care a cîștigat-o

• cu un timp foarte bun : 43,2 sec.
Junioarele, puține la număr, n-au 

parcurs decît o singură manșe, cîști
gată de Mihaela Casapii.

Rezultate tehnice: SENIORI: 1. 
M. Bucur (Carpați Sinaia) 77,2 ( 38,9 
-j- 38,3) ; 2. 1. Zangor (Carpati Si
naia) 77,4 (39,7 4- 37,7) ; 3. C. Tă
băraș (Carpați Sinaia) 77,7 (40,0 -F 
37,7) ; 4. Gh. Bălan (Casa Ofițerilor 
Brașov) 78,3 ( 40,3 + 38,0); 5. M. 
Enache (Caraimanul Bușteni) 81.4: 
6. Gh. Cristoloveanu (Olimpia Bra
șov) 83,2; 7. I. Secui (Caraimanul 
Bușteni) 83,6; 8. A. Bătușaru (Casa 

țOfiț. Br.) 84,7; 9. N. lovici (Dinamo 
. Br.) 85,0. SENIOARE: I. Ilona Mic-
• ioș (Dinamo Br.) 91,9 (45,9 + 46,0) ; 
] 2. Mihaela Stoenescu-Ghioarcă (Vo-

CKS ia pe care 
Apoi, î ‘

avut o com- 
I. Kotfas, de 
multe ori, a 
a traseului... 
pînă dincolo

termină Î

serios /»e

Foto: I. Mihăică

Bucur in cucerireaenergic, l-a concurat 
primului loc.

(Carpați Sinaia) 97,5. JUNIOARE: 
1. Mihaela Casapu (S.S.E. Predeal) 
40.1 ; 2. Liliana Focșeneanu (Carpați 
Sinaia) 46.6; 3. Erica Liebhardt (Casa 
Ofiț. Br.) 46.9.

★
Schiorii foadiști au concurat și ei 

duminică dimineața pe pîrtiile din 
Predeal. Cu toate că zăpada scăzuse 
în ultimele zile din cauza căldurii, 
totuși în dimineața întrecerilor pîrtia 
Poliștoaca a fost înghețată, permițînd 
o alunecare bună. Traseul a fost bine 
ales, cu multe schimbări de direcție 
și denivelări, impunind o tehnică deo
sebită. La seniori lupta pentru pri
mul loc angrena la începutul cursei 
pe cei trei favoriți: P. Dinu, Gh. Bă- 
descu și St. Drăguș. Rezultatele au 
răsturnat însă într-o oarecare măsură 
pronosticurile ți dacă P. Dinu a reușit 
să cîștige detașat această cursă, locul 
2 a revenit dinamovistului G. Vilmoș. 
Gh. Bădescu a abandonat după 3 km, 
avînd o criză de ficat. Trebuie remar
cată, de asemenea, comportarea 
rului N. Bărbășescu (Casa Ofiț.

•at:

tînă-
Br.)

care a 
lor a 
juniorilor au fost cîștigate de Mircea 
Cimpoia și Doina Boboc, amîndoi de 
la Olimpia Brașov. Rezultate: SE
NIORI (10 km): 1. P. Dinu (Dinamo 
Br.) 37:39,0; 2. G. Vilmoș (Dihamo Br.) 
38:55,0 : 3. St. Drăguș (Casa Ofiț. 
Br.) 39:07,0; 4. Gh. Cincu (Casa Ofiț. 
Br.) 39:22,0; 5. N. Bărbășescu (Casa 
Ofiț. Br.) 40:21,0; --------------
km) : 1. 
24:16,0;
Sinaia) 
(Dinamo 
a abandonat). JUNIORI (5 km) : 1. 
M. Cimpoia (Olimpia Br.) 21:28,0;
2. V. Alexandrescu (Voința Sinaia) 
21:41,0; 3. I. Nemeș (Olimpia Br.) 
22:20,0 ; 4. Gh. Tănase (Olimpia Br.) 
22:40,0; 5. G. Suteu (Voința Sinaia) 
22:53,0. JUNIOARE (3 km): 1. Doi
na Boboc (Olimpia Br.) 14:05,0; 2. 
Dorina Nilă (Olimpia Br.) 14:11,0;
3. Ana Barabaș (Olimpia Br.) 14:45,0.

ocupat locul 5. Cursa senioare- 
revenit Elenei Tom. Probele

SENIOARE (5 
Elena Tom (Casa Ofiț. Br.) 
2. Maria Simion (Voința 

24:57,0; 3. Juliana Simon 
Br.) 25:07,0 (Marcela Bratu

Concursurile din luna ianuarie

! Maestru sportului Ilona Micloș, multi- 
; pla noastră campioană republicană, și-a 
’ manifestat din nou superioritatea, ciș- 
[ tigind detașat proba de slalom special. 

Iat-o in momentul startului.

!mța Br.) 98,8 (50,0 + 48,8); 3. Ro- 
dica Seker (Voința Br.) 112,1. JU
NIORI: 1. M. Ene (Voința Br.) 92,4

; (49,2 + 43,2) ; 2. 1. Pitiș (Dinamo 
“ Br.) 95,6 (46,8 + 48,8) ; 3. D. Puiu
• (Voința Br.) 95,8 (47,8 + 48,0); 4. 
l'J. Postolache (Carpați Sinaia) 95,8
. (45,2 + 50,6); 5. I. Cișmaș (S.S.E.

Predeal) 97,2; 6. M. Focseneanu
F-------=r- ------

O dată cu „Concursul de deschidere" 
desfășurat duminică la Predeal, schiorii 
fruntași au luat startul în sezonul anu
lui 1962. De acum și pînă în primăvară 
ei vor participa săptămină de săptă- 
mînă în diferite stațiuni din țară la 
concursuri cu caracter republican, 
multe dintre ele avînd o frumoasă tra
diție. Un astfel de concurs este „Cupa 
Voința" ce va fi găzduit la sfîrșitul 
săptăminii de pîrtiile Poienii Brașov. 
„Cupa Voința" are programate urmă
toarele probe: slalom și slalom uriaș 
(seniori, senioare, juniori și junioare), 
fond 15 km seniori, 5 km senioare și 
juniori și 3 km junioare.

O săptămină mai tîrziu, adică în 
zilele de 13 și 14 ianuarie. Poiana Bra
șov va găzdui o altă competiție impor
tantă : „Cupa Poiana" ce va fi organi
zată de comisia de specialitate din re
giunea Brașov. Tot Poiana Brașovului 
va fi gazda „Cupei Olimpia" (20—21 
ianuarie), în cadrul căreia se va dis-

pută prima cursă de coborîre a anului. 
Concomitent, pe pîrtiile din Bușteni își 
vor disputa întîietatea participanții la 
„Cupa Caraiman", organizată de aso
ciația sportivă Caraimanul din Bușteni. 
In sfîrșit, activitatea pe luna ianuarie 
va fi încheiată prin întrecerile din etapa 
I a „Cupei R.P.R.", competiție care va 
angrena toți schiorii fruntași din țara 
noastră. Aflată la prima ediție, „Cupa 
R.P.R.", pe echipe suscită un mare in
teres în rindurile schiorilor.

Pe lingă aceste concursuri, comisiile 
regionale vor mai organiza și alte com
petiții cu caracter regional sau interre
gional, la care se vor întrece schiorii 
fruntași din Maramureș, Cluj, Hune
doara, Suceava, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Banat, Crișana ș.a.

Timpul anormal de călduros din ul- 
rtima săptămină a micșorat considerabil 
(grosimea stratului de zăpadă, în spe
cial în regiunea de munte unde tem- 
jperatura a atins valori mult mai ridi
cate decît în zona de șes. Ninsorile că- 
:zute în zilele de 2 și 3 ianuarie au făcut 
linsă ca stratul de zăpadă să mai creas- 
ică, avînd următoarele grosimi în dimi- 
ineața zilei de 3 ianuarie : Sinaia (Cota 
-11.500) 2 cm, Predeal 4 cm, Vîrful Omu 
555 cm, Fundata 10 cm, Ceahlău-Dochia 
ill cm, Rarău 14 cm, Țarcu-Godeanu 28 
«cm, Semenic 4 cm, Paring 19 cm, Păl- 
-tiniș 3 cm.

Pentru următoarele zile se prevede 
de asemenea timp nestatornic: în pri
mele două zile vremea se va răci mai 
accentuat în Carpații nordici unde vor 
continua să cadă ninsori slabe. După 
această răcire trecătoare timpul se va 
încălzi din nou și zăpada va începe din 
nou să se topească. Căderi noi de nin
soare sînt de așteptat între 8 și 10 ia
nuarie.

In general, zăpadă bună se găsește 
doar în zona alpină. In regiunile cu al
titudine mai mică de 1.700 m zăpada 
este în scînduri și nu tocmai favorabilă 
pentru schi. Temperatura -— la 1.200 m 
altitudine — va scădea în primele 3 
zile între 0 grade la —8 grade, apoi 
va crește intre — 4 grade la +4 grade.

- Viteziștii au stabilit 6 noi recorduri ale R.P.R. —
Patinatorii noștri și-au încheiat cu 

succes activitatea competițională pe 
anul 1961. „Artiștii gheții" și îndeo
sebi viteziștii, reuniți la București și, 
respectiv, la Miercurea Ciuc, în tra
diționala competiție dotată cu tro
feul „Cupa 30 Decembrie" au avut o 
comportare lăudabilă. Vom începe cu 
viteziștii, pentru că au reușit să co
recteze șase recorduri ale țării. Auto
rii : Carol Comjatszeghi (Știința 
Cluj), Victor Sotirescu (Dinamo Buc.) 
și ...hocheistul Vlad Patraulea (Dina
mo Buc.) care a stabilit patru recor
duri la categoria juniorilor de 14 ani. 
„Cu toate că din nou gheața ne a dat 
probleme, ne-a spus antrenorul bucu- 
reștean Florin Gămulea, totuși forma 
bună a tuturor sportivelor și sportivi
lor participant a suplinit slaba cali
tate a pistei (în prima zi a concursului 
începuse să se dezghețe). Toți concu- 
renții și în special cei din Tg. Mureș, an
trenați de tov. Carol Gail, au înregis
trat rezultate mai bune față de ace
eași perioadă a sezonului anterior. 
Mărturie a pregătirii superioare a vi- 
teziștilor noștri o constituie cele șase 
noi recorduri realizate, în primul con
curs oficial", a conchis interlocuto
rul nostru.

Cercetînd foile de arbitraj am con
statat că actuala ediție a „Cupei 30 
Decembrie" a fost parcă o copie a 
finalei campionatelor republicane de 
anul trecut. La Miercurea Ciuc și-au 
disputat întîietatea 45 de sportive și 
sportivi din localitate, Tg. Mureș, Bra
șov, Cluj și București, printre care se 
aflau toți patinatorii noștri fruntași. 
Alături de viteziștii din Tg. Mureș au 
lăsat o impresie frumoasă patinatorii 
bucureșteni, care prin comportarea lor 
au dovedit că s-au antrenat intens in 
timpul verii, lată cîștigătorii : Seni
oare : Eva Farkas (Mureșul Tg. Mureș) 
— 500 m (53,5), 1000 m (1:54,2), 
1.500 m (2:58,9); seniori: Emilian Pa
puc (Dinamo Buc.) 500 m (48,5). 
1500 m (2:34,8), 5000 m (9:28,5). Ju
niori cat. 17—18 ani: Carol Comjatsze-

glii — 500 m (50,08), 1500 m (2^ 
3000 m (5:37,5 nou record al ifl 
— vechiul record aparținea dinB 
1955 lui Z. Szekely cu 5:41,2)« 
nioare cat. 17—18 ani: Maria 
(Mureșul Tg. Mures) — 500 m (I 
1000 m (2:10,2), 1500 m (3:'J 
Totodată s-a desfășurat și un coO 
pentru juniorii mici, cu prilejul cl 
Vlad Patraulea (categ. 14 ani) al 
lizat noi recorduri la probele de I 
cu 30,6; la 500 m cu 51,3 și 101 
cu 1:57,00. In afara concursului, îl 
drul unor tentative Vlad PatraulJ 
înregistrat al patrulea record la 151 
cu 2:52,2, iar Victor Sotirescu 
pășit cea mai bună performanță al 
la proba de 500 m, categoria 11 
ani, fiind marcat cu 49,8 sec. 1 

întrecerile patinatorilor artistici 
fost superioare penultimului col 
al anului trecut. La exercițiile oil 
torii am notat, aproape la toți 1 
cipanții : mai multă siguranță, I 
nută frumoasă, iar la „libere" : ij 
noi și mișcări încadrate in ritmul] 
zicii. Iată clasamentele : senioară 
Cristina Patraulea (Știința) 412i
2. Irina Zaharescu (Dinamo) 39(j
3. Roxana Găbunea (l.T.B.) 23tl 
(nu a participat la exercițiile ■ 
din cauza unui accident) ; seniori] 
R. Ionian (Știința) 410,1 p, 2. C. i 
tl (Știinta) 363,3 p, 4. L. N:i 
(l.T.B.) 355,2 p. Jun. 18 ani: 1 
Belu (l.T.B.) 237,5 p. Junioara. lf?’ 
Elena Moiș (Dinamo) 272.2 p.• 
14 ani : L. Florescu (l.T.B.) 202, 
Junioare 14 ani: Crenguța Curr 
(Dinamo) 203,3. Băieți sub 10 
Sandu Dragoș (l.T.B.) 118,8; fete 
10 ani: Dana Gheorghiu (l.T.B.) 1 
Perechi, seniori: Cristina Patrai 
R. Ionian (Știința) ; juniori 18 
Sabina Damian — L. Florescu (I.T 
juniori 14 ani: Dana Gheorghi 
Dragoș (l.T.B.), categoria sub 10 
Cristina Paloși-V. Bică (Dinamo)

ni (3:5

T.

Duminică, la C

C. S. M. Cluj —Borussia DiiseHorf
în sferturile de finală ale
Ca de obicei, tenisul 

mînesc debutează încă 
zile ale noului an într-o întrecere in
ternațională. De data aceasta, compe
tiția la care participă este deosebit 
de importantă, jucătorii noștri avînd 
de apărat o poziție fruntașă. Este 
vorba de cea de a doua ediție a 
„Cupei Campionilor Europeni", ajunsă 
în faza sferturilor de finală.

După cum se știe, ediția inaugurală, 
de anul trecut, a fost cîștigată de 
campioana republicană, C.S.M. Cluj. 
Tot această valoroasă echipă repre
zintă țara noastră și in 1962. Ea va 
susține primul joc cu formația cam
pioană a R. F. Germane, Borussia 
Duseldorf, duminica aceasta la Cluj. 
Oaspeții și-au anunțat sosirea 
vineri.

Cît privește pe sportivii 
Radu Negulescu, Adalbert

de masă ro
din primele

UN INTERESANT CONCURS PENTRU CEI MICI
O veste îmbucurătoare, acum la 

început de an, pentru voi dragi pio
nieri și școlari din Capitală care în
drăgiți tenisul de masă. Pentru voi 
— cei între 8 și 16 ani — se orga
nizează sîmbătă și duminică un 
frumos și atractiv concurs la care 
sinteți invitați să participați in nu
măr cît mai mare !

Intr-adevăr, comisia de speciali
tate București, profitînd de vacanța 
voastră, s-a gindit să vă ofere po
sibilitatea unei destinderi plăcute 
în cadrul unei întreceri sportive cu 
mingea albă de celuloid. Competiția 
are loc în două săli: în calea Flo- 
reasca nr. 117 și la clubul spor
tiv l.T.B. din str. Aurora nr. 1. Con
cursul se va desfășura sîmbătă 
după-amiază de Ia ora 16,30 și va 
continua duminică, de la ora 9, în 
ambele săli.

In prima sală pot lua parte con- 
eurenți și concurente din raioanele 
Bălcescu, T. Vladimirescu, 23 Au-

gust și Lenin, iar în cea de a doua 
sportivi și sportive din raioanele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 1 Mai, 
Stalin și Gr. Roșie.

Cei care doresc să participe se 
pot înscrie în ziua începerii meciu
rilor intre 16—16,30 la sălile res
pective. Nu uitați că asemenea vouă, 
cu cîtva timp în'urmă au debutat în 
astfel de competiții și Radu Negu
lescu campionul țării noastre, și A- 
dalbert Rethi maestru al sportului, 
Eleonora Mihalca—cea care este 
campioana republicană de junioare. 
Mariana Jandreseu și alții, eompo- 
nenți ai loturilor reprezentative care 
au devenit sportivi fruntași, o 
mîndrie pentru noi toți. Și vouă 
vă poate fi deschisă aceeași 
cale dacă veți adăuga acestor primi 
pași o muncă entuziastă și sîrguin- 
cioasă. Cîștigătorii și cei care se 
vor evidenția sîmbătă și duminică 
vor primi numeroase și frumoase 
premii.

C. C. E. la ten’s de
Gheorghe Cobîrzan și Dorin Giurg 
din care va fi ales trio-ul pentru 
tida cu Borussia, ei sînt în^ 
perioadă pregătitoare a earner 
universitare. Cu toate acestea ei 
și-au neglijat antrenamentele. In 
sența lui F. Paneth, bolnav, ai 
norul Stan Ilie a condus pregă 
și, așa cum au arătat recentele fi 
ale campionatelor republicane, 
toți cei patru clujeni s-au caii 
în semifinale, Negulescu, Rethi,

pentru 
\

romîni
Rethi,

Camplonul țârii, maestrul sportului 1 
Negulescu, va fi in fruntea echipei 
in partida C.S.M. Cluj 

Duseldorf.

Giurgiucă sînt în 
dau speranțe îndri

bîrzan și 
bună și ne 
Din cauza valorilor lor apropiate 
selecționarea nu va fi de loc uș 
Ultimele antrenamente vor ajuta 
sigur la definitivarea formației.

Intîlnirea oficială de duminici 
va desfășura pe scena Casei de 
tură a studenților. Luni, oaspeții 
susține o nouă partidă în comj 
unei alte echipe.



Hocheiștii noștri au lăsat la Kiev 
o impresie excelentă

In clipa în care lotul hocheiștilor noș- 
’ tri cobora din acceleratul de Iași, gru- 
. pul de prieteni, rude și iubitori ai ho

cheiului rare veniseră marți dimineața 
' în mtîmpinarea sportivilor romîni le-au 

adresat, o dată cu tradiționalele urări 
de bun venit, și călduroase felicitări 
pentru excelentele rezultate obținute în 
întîlnirile cu reprezentativa R. S. S. 

, Ucrainene. Amănunte despre turneul e- 
■ fectuat la Kiev și despre meciurile 

disputate cu acest prilej am primit din 
partea antrenorului echipei noastre, Mi
hai Flamaropol.

„Echipa noastră a confirmat la Kiev 
forma bună manifestată în partidele cu 
selecționata secundă m R. S. Ceho
slovace. Cele două victorii: 6—2 (1 — 1, 
4—1, 1—0) și 8—2 (4—1, 3—0, 1—1) 
au fost obținute ca urmare a unei su
periorități tehnice și tactice, fapt care 
a făcut 
ti vă să
capitala 
amînării 
la 25 și 26 decembrie, ele s-au disputat 
la 29 și 30) dubla îiitîlnire dintre re
prezentativele R. P. Romine și R. S. S. 
Ucrainene a avut loc la stadionul Di
namo, pe ~ gheață naturală. Numeroșii 
spectatori prezenți au aplaudat cu căi- 
amjă pe hocheiștii noștri, iar specia-

ca echipa noastră reprezenta- 
lase o excelentă impresie în 
R. S. S. Ucrainene. Din cauza 
jocurilor (programate initial

Juniorii fie ia I.T. B.
in frunte. ndnvinși

Ultima etapă a turului campionatu
lui de juniori al Capitalei s-a încheiat 
cu rezultate scontate. Liderul, I.T.B., 
a întrecut cu 5—1 pe Dinamo iar Vo
ința, în evident progres, a dispus cu 
6—0 de Flacăra roșie. Un meci viu 
disputat a fost cel dintre Steaua și 
Școala sportivă de elevi nr. 2, în care 
victoria a revenit primilor cu 2—1. 
In urma acestor rezultate, clasamentul 
turului se prezintă astfel :

1. I.T.B. 5 5 0 0 28: 2 10
2. Steaua 5 4 0 1 35: 8 8
3. Voința 5 2 0 3 14:14 4
4. S.S.E. II 5203 15:16 4
5. Dinamo 5 1 0 4 12:28 2
6. Flacăra roșie 5 1 0 4 5:41 2

Returul campionatului va începe săp. 
irnina viitoare.

Cum a cîșfigat Știința București
la Miercurea Ciuc

Prima mare competiție internă, prima 
surpriză. „Cupa 30 Decembrie”, desfă
șurată în ultimele zile ale anului tre
cut, la Miercurea Ciuc, in excelenta 
organizare a asociației Avîntul, s-a în
cheiat cu victoria puțin scontată a Ști
inței București. Tînăra formație bucu- 
reșteană a cîștigat însă pe cit de cate
goric, pe atît de meritat, depășind clar 
tocmai echipele cu mai multe veleități 
la cucerirea trofeului: Voința din loca
litate (greu de întrecut pe teren pro
priu 1) și Știința Cluj. Prea puțini erau 
cei care pronosticau un succes al Ști
inței București și mai ales atît de 
net. Se cunoșteau progresele echipei 
antrenată cu pricepere de Costi Țico 
dar — la Miercurea Ciuc — Știința 
București a fost o adevărată sur
priză. Echipa a prestat un hochei ra
pid, bazat pe un patinaj mult îmbună
tățit, de ridicat nivel tehnic. Jucătorii 
au știut să-și impună jocul, s-au înca
drat într-o bună disciplină tactică, au 
știut să se completeze unul pe altul 
și — mai ales — au abordat competi
ția cu un moral foarte bun, cu seriozi
tate și încredere in posibilitățile lor, cu 
o vie dorință de afirmare în această 
primă mare competiție a sezonului. Re
zultatul ? Comportări bune in toate 
jocurile, 3 victorii și un golaveraj total 
de 14:3.

în acest turneu, Știința București a 
folosit următorul lot: Tulbure—Țiriac, 
Suliman, Antal, Florescu, Niță—Fogo- 
roș, Vacar, Ciuroș, Daradici, Rigo. 
După cum se vede, un lot omogen, al-

cuvinte de laudăliștii au avut numai 
pentru frumusețea combinațiilor și pen
tru viteza cu care au acționat ei. în 
mod deosebit s-a remarcat linia fraților 
Szabo cu Ferenczi, precum și fundașul 
Ionescu“.

Vorbind despre echipa R. S. S. Ucrai
nene, antrenorul M. Flamaropol a pre
cizat că ea a fost alcătuită din jucători 
din Kiev, Minsk și Lvov, că hocheiștii 
ucraineni au demonstrat un bun patinaj 
și multă forță în joc. Ceea ce a im
presionat în mod deosebit a fost viteza 
și puterea de luptă a hocheiștilor din 
echipa gazdă.

In încheierea discuției antrenorul Fia- 
maropol a ținut să sublinieze faptul că

ieri pe patinoarul 23 August, lată-i pe oaspeți

... Și Steaua 
în Republica Arabă Siria

Echipa Kladno s-a antrenat 
înainte de începerea antrenamentului.

Foto: P. Romoșan

Astă-seara, Selecționata
București — Kladno S. O. N. P,

la

(Urmare din pag. 1)

București, Vojta. O valoare ridi
cată, care le-a asigurat selecționarea 
în echipa națională .de juniori chiar 
în acest sezon, o au și tinerii Pospisil 
(17 anii) și Fric (18 ani). Căpitanul 
echipei este maestrul sportului Prosek.

Kladno SONP este o echipă cu 
bogate „state 
țării prietene, 

de serviciu” în hocheiul 
în 1959 a ciștigat cam-

In 
ju-

numai din jucători tineri.
30 Decembrie”, cei mai buni 
au fost: portarul Tulbure (care

dar i-ar trebui mai 
mai multă contribu- 
rezolvarea unor pro- 
care i le ridică des-
Linia Ciuroș, Dara-

cătuit 
„Cupa 
cători 
a apărat cu calm, degajat, constant), 
fundașul Țiriac (care a jucat rolul a- 
nui veritabil conducător de joc), fun
dașul Vacar din garnitura a doua, îna
intașii Florescu și Niță. Florescu a con
dus bine linia I, în special, in primele 
două partide. Niță s-a dovedit cel mai 
eficace jucător, 
multă inițiativă, 
ție personală la 
bleme tactice pe 
fășurarea jocului.
dici, Rigo a jucat mai bine tocmai 
în meciul decisiv, cu Știința Cluj.

Avînd în vedere că Știința București 
beneficiază și de serviciile liniei Ioa- 
novici, Ferenczi, Ciobotaru (care se află 
în lotul reprezentativ) înseamnă că a- 
ceaștă formație poate juca un rol de 
prim ordin în campionatul republican, 
care se va desfășura în a doua jumă
tate a lunii.

Cit despre Știința Cluj, ea n-are pa
tinajul formațiilor bucureștene și nici 
n-a prezentat la Miercurea Ciuc un lot 
corespunzător. Totuși se aștepta mai 
mult de la această formație în care 
joacă hocheiști ca Tomor, Cazan I și 
alții. Sperăm că în campionat, cu ju
cătorii din lot și cu... mai mult antre
nament, clujenii vor face o figură mai 
bună. Inexplicabilă comportarea Voin
ței M. Ciuc, care în ultima zi a între
cut greu cu 1—0 (I) pe Progresul 
Gheorghieni. 

delegația noastră s-a bucurat de o pri
mire extrem de călduroasă. O impresie 
de neuitat a produs asupra jucătorilor 
noștri Palatul sporturilor de iarnă din 
Kiev, una din cele mai moderne con
strucții de acest gen din lume, cu o 
capacitate de 16.000 de locuri. Aci se 
pot disputa jocuri de hochei pc gheață, 
competiții de natație, pot avea loc spec
tacole de teatru etc. De 
stă sală și-au 
revelionul, în 
Kiev, păstrînd 
frumoase.

altfel, în acea- 
sportivii romîni 
tineretului din 
dintre cele mai

petrecut 
mijlocul 
amintiri

CALIN ANTONESCU

țării iar in actualul cam- 
învins cu 3—2 pe liderul

pionatul 
pionat a 
primei categorii, Slovan Bratislava.

într-o discuție pe care am avut-o 
cu Jaroslav Wimmr (conducătorul lo
tului), Jan Bacilek (antrenor) și me
dicul Jaromir Krauskopf care înso
țește echipa, oaspeții ne-au declarat 
că sînt impresionați de progresele rea
lizate de hocheiștiî romîni în ultima 
vreme și consideră foarte grele par
tidele pe care le vor susține la 
rești.

Primul joc al echipei Kladno 
are loc astă-seară, cu începere 
ora 19,30, in compania Selecționatei 
orașului București, din care vor face 
parte jucătorii care ne-au reprezentat 
cu succes în recentele jocuri de la 
Kiev. Intîlnirea va fi condusă de 
arbitrii sovietici Kuznețov și Scel- 
cikov. Restul programului n-a fost 
definitiv fixat, urmi nd ca —* ia func
ție de condițiile atmosferice — spor
tivii cehoslovaci să joace și în pro
vincie.

Bucu-

SONP 
de la

Sarcinile perioadei pregătitoare
Publicăm, în continuare, din ma

terialul metodic de îndrumare tri
mis de federație secțiilor și comi
siilor de fotbal, partea referitoare 
la perioada pregătitoare și sarci
nile ei.

Perioada pregătitoare începe la 7 ia
nuarie și durează pînă la 18 martie, 
data de începere a returului campiona
tului republican.

Sarcinile perioadei pregătitoare sînt:
1. IMBUNATATIREA PREGĂTIRII 

FIZICE MULTILATERALE prin :
— ridicarea nivelului pregătirii fizice 

generale și speciale;
— dezvoltarea calităților fizice de 

bază (rezistența, forța, viteza, îndemi- 
narea).

2. PERFECTIONAREA PROCEDEE
LOR TEHNICE DE BAZA Șl A PRO
CEDEELOR SPECIFICE prin:

— volumul mare de repetări în re
gim de viteză, pentru desăvîrșirea pre
ciziei și a vitezei în execuție j

ACTUALITĂȚI
IVe aflăm în pragul reluării activității fotbalistice. Bineințeics că este vorba 

de începerea antrenamentelor în vederea returului campionatului republican. Marea 
majoritate a echipelor se pregătesc de zor să iasă pe teren sau, dacă timpul nu 
îngăduie, să-și înceapă activitatea în sală.

Două dintre ele însă, au alt program : Dinamo București și Steaua. Un pro
gram la fel ca al Petrolului, adică turneu peste hotare. Iată cîteva noutăți în 
legătură cu aceste turnee, ca și cu alte pregătiri.

Dinamo în Cipru...

Duminică dimineață era mare anima
ție în incinta velodromului de la „Di
namo”. Fotbaliștii dinamoviști se an
trenau intens sub conducerea antreno
rului C. Teașcă- (pregătire fizică și joc 
la două portițe). Erau prezenți toți ju
cătorii care urmau să plece în turneu în 
insula Cipru, unde Dinamo are perfec
tate 4—5 meciuri în cursul acestei luni.

— Turneul acesta ne va ajuta foarte 
mult la menținerea unui nivel de pre
gătire ridicat — ne spunea C. Teașcă. 
In plus, vom avea posibilitatea să în
cercăm diferite formule de formație, 
fără ca omogenitatea să sufere.

Marți dimineață lotul dinamovist a 
plecat cu avionul la Nicosia, unde a și 
ajuns în seara aceleiași zile. Au făcut 
deplasarea următorii jucători: Datcu, 
Uțu, Popa, Numceiller III. Ivan, Pa- 
nait, V. Alexandru, Nuntceiller IV, Ste
fan, Pîrcălab, Varga, Ene II, Țîrcovnicu, 
Eftimie, Vasile Anghcl, David și Fră-

Cealaltă echipă bucureșteană. Steaua, 
pleacă astăzi, tot cu avionul, în Repu
blica Arabă Siria. Aici, ea are perfec
tate trei întîlniri Ia Damasc (5 și 12 
ianuarie) și la Alep (1 ianuarie). Din 
lotul care urmează să plece fac parte: 
Voinescu, Uremia. Zavoda II, Cojocaru, 
Dumbravă, I vane seu, Staicu. Jenei, Cri- 
șan, Crăciun, Cacoveanu, Tătaru, Con
stantin, Voinea, Varga, Tomeș, Raksi 
și Creiniceanu.

Toți acești jucători au fost prezenți 
la ultimele antrenamente care s-au des
fășurat la baza sportivă de la Ghencea. 
Marți după-amiază ei au făcut pregătiri 
la două porți.

Știința Timișoara 
reia pregătirile

TIMIȘOARA 3 (prin telefon). — 
După înapoierea din turneul în R. D. 
Germană, fotbaliștii Științei și-an con-

ECHIPA PETROLUL A
TURNEUL IN INDONEZIA

(Urmare din pag. I)

Ba-fost înscrise de A. Munteanu (3), 
bone (2), Bontaș și Badea cite unul. 
Raport de cornere: 8—5 pentru Petro
lul.

După meci, echipa Petrolului a fost 
felicitată de guvernatorul insulei Su
matra. Presa și radio-ul au comentat 
în mod elogios comportarea echipei 
romînești.

RADIOGRAMA DIN DJAKARTA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

Sosiți sîmbătă la Djakarta, jucătorii 
Petrolului au susținut duminică ulti-

In ajutorul

— folosirea în antrenamente a unor 
exerciții simple, în condiții de joc și 
apropiate cerințelor jocului în mișcare;

— individualizare, în scopul reme
dierii deficiențelor, în raport cu cerin
țele orientării de joc.

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA JOCULUI E-
CH1PEI prin :

— însușirea teoretică temeinică și 
adaptarea la specificul echipei, precum 
și aplicarea fermă a orientării de joc;

— organizarea atentă a acțiunilor 
de atac și apărare;

— indicațiuni precise de la joc la joc.
4. ÎNTĂRIREA

ANTRENAMENTE Șl

— muncă educativă
— exigență sporită 

practică a jucătorilor
și comportarea lor tehnică și discipli
nată la jocuri;

— folosirea colectivului ca mijloc de 
corectare a greșelilor prin stimularea 
spiritului critic la jucători; 

DISCIPLINEI IN
JOCURI prin: 

susținută;
față de munca 
la antrenamente

tinuat pregătirile în sală, unde au jucat 
baschet și fotbal redus. La aceste an
trenamente au luat parte toți jucătorii, 
mai puțin Lereter care a absentat mo
tivat : își pregătește proiectul pentru 
diploma de inginer.

Pregătirile propriu-zise vor începe 
la 6 ianuarie. In prima parle vor avea 
loc 5 antrenamente săptămînale, dintre 
care două în sala de gimnastică a In
stitutului Politehnic și trei în aer li
ber.

Intr-o convorbire avută cu antrenorul 
V. Gain, 
mulțumit 
chipei în 
și că este 
măvară echipa va juca mai omogen și 
mai combativ decît în turul campiona
tului. El speră ca echipa să termine 
campionatul în prima parte a clasamen
tului. De asemenea, jucătorii Jenei, Mi- 
țăru, Codreanu și Manolache, cu care 
am mai stat de vorbă, s-au arătat opti
miști în ce privește comportarea în re
tur, în care scop se vor pregăti cu mult 
sîrg.

acesta nc-a declarat că este 
de comportarea generală a e- 
tumeul întreprins în R.D.G. 
convins că în sezonul de pri-

AL. GROSS, coresp. reg.

Vești de la Constanța

iechipei Farul 
o vizită la 

am aflat că 
pregătirile la 
avînd la dis- 
de jucători.

Venit pentru cîteva zile în Capitală, 
A. Botescu — antrenorul 
Constanța — ne-a făcut 
redacție. Cu acest prilej 
echipa Farul își va începe 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
poziție efectivul complet
La început, antrenamentele se vor des
fășura în sală, unde vor fi organizate 
diferite jocuri, în special de fotbal re
dus (5 contra 5), care ajută la buna 
pregătire fizică și tehnică a jucătorilor. 
Apoi, pregătirile vor avea loc în aer 
liber.

TERMINAT NEÎNVINSA

mul meci în Indonezia. De dafa a- 
ceasta, ei au primit replica echipei 
Persidaja. Petrolul a manifestat o netă 
superioritate tehnică de-a lungul între
gului meci. Și în acest meci, ploiește-i 
nii au realizat scorul de 7—1 cu care 
au învins la Medan. Autorii golurilor», ■ 
Dridea (3), Badea (2), Babone și A»! 
Munteanu.

Cu această întîlnire Petrolul și-a în
cheiat turneul în Indonezia, recoltîndU 
un succes deosebit: a susținut cinci 
partide și a terminat învingătoare în 
toate cinci, a marcat 27 de goluri și 
a desfășurat un fotbal tehnic, de nivel 
ridicat.

antrenorilor și instructorilor

— convorbiri individuale și colective;
— sarcini precise în antrenamente 

și jocuri.
Aceste sarcini trebuie privite în to- 

talitea lor, dind pondere mai mare 
uneia sau alteia în funcție de etapă 
și de nevoile echipei. De exemplu, în 
prima etapă a perioadei pregătitoare 
accentul în pregătire se va pune pe îm
bunătățirea pregătirii fizice multilate
rale.

Perioada pregătitoare se împarte în 
două etape:

1. Etapa I (de iarnă) de la 7 ianua-< 
rie la 11 februarie;

2. Etapa a Il-a (precompetiționalăjr- 
de la 11 februarie la 18 martie.

Articolul următor: Etapa de iarnă a- 
perioadei pregătitoare. Sarcini și mij-> 
loace.
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ÎNOTĂTORII CLUBULUI PROGRESUL AU CÎȘTIGAT
ÎNTRECERILE COTATE CU „CUPA 30 DECEMBRIE"
Ultimul concurs al anului 1961, des

fășurat la bazinul acoperit din Capi
tală, a evidențiat forma bună a tineri
lor înotători de la clubul sportiv Pro
gresul (antrenor Paul Stroescu). între
cerile, rezervate copiilor născuți în 
anii 1949-1950 (categoria a Il-a) și 
1947—1948 (categoria I), au fost dotate 
cu „Cupa 30 Decembrie". înotătorii de 
categoria I s-au întrecut pe distanțe 
de 100 m, iar cei de categoria a Il-a — 
pe distanțe de 33 m.

Au participat 110 fete și 149 băieți. 
Clasamentul competiției se prezintă 
astfel: 1. Progresul 224,5 puncte; 2- 
Ș.S.E. nr. 2 208 p. ; 3. Rapid 92 p. ; 
4 Steaua 77,5 p. ; 5. CS.Ș. 67 p. ; 6. 
Dinamo 4 p. Regretabil este faptul că 
antrenorul Iosif Schwartz (I.T.B.), din- 
tr-o gravă neglijență (și nu-i pentru 
prima oară !) nu și-a înscris la timp 
înotătorii, astfel că ei au participat 
în afară de concurs.

Iată rezultatele înregistrate :
FETE : 100 m liber : 1. M. Muntea- 

nu (Progr.) 1:20,3 ; 2- A. Simionescu 
(Rapid) 1:24,2; 100 m bras: 1. M. Ma
rin (Ș.S.E. nr. 2) 1:38,7 ; 2. L. Cojocaru 
(Ș.S.E. nr- 2) 1:40,9; 33 m spate: 1. 
E. Botezatu (Progr.) 25,6; 2. E. Stă- 
nuță (Rapid) 28,3 ; 33 m delfin : 1. V. 
Petcu (Ș.S.E. nr. 2) 28,3 ; 2. L. Gruia 
(Progr.) 28,8 ; 100 m spate : 1. M. Mun. 
teariu 1:30,9 ; 2. A. Simionescu 1:33,4 ; 
100 m delfin : 1. M. Munteanu 1:36,1 ;
2. G. Popescu (Ș S.E. nr. 2) 1:55,3 ; 
33 m liber: 1. E. Botezatu 23.7; 2. 
Sanda Tudora (Ș.S.E. nr. 2) 24,0 ; 3. 
V. Vezeteu (Steaua) 24,2 ; 33 m bras : 
1. M. Wischy (Ș.S.E. nr. 2) 27,2 ; 2. R. 
Uscherssohn (Progr.) 27,5; ștafeta

Elena Trandafir (stînga) în plină în
trecere cu recordmana tării Ileana 
Antal In momentul în care fotore
porterul nostru a surprins această 
imagine, nimeni nu bănuia că Elena 
1 randafir va cîștiga concursul re- 

zervat tinerelor jucătoare.

Fetele din
Aproape 60 de sportive și sportivi, 

de toate categoriile, s-au întrecut în 
cadrul tradiționalei competiții dotată 
cu trofeul „Cupa 30 Decembrie". Fe
tele, multe dintre ele jucătoare tinere, 
au încheiat activitatea competițională 
pe anul 1961 cu o victorie categorică 
în întrecerea indirectă cu băieții. 12 ju
cătoare au depășit granița celor 400 
p.d. (100 bile mixte), în timp ce nu
mai 5 jucători au reușit să treacă cifra 
celor 800 p.d. (din 200 bile mixte). 
Deci, fetele au fost din nou mai bune 
decit băieții, deși în penultimul con
curs republican al anului trecut mulți 
popicari promiseseră să le-o ia înainte.

Și acum să trecem, pe scurt, în re
vistă cele mai interesante aspecte ale 
ultimului concurs republican al anu
lui 1961. în program au figurat între
ceri pentru tineret (fete și băieți), se
nioare și seniori și o probă pentru o 
categorie inedită de concurenți : vete
ranii. Rezultatele jucătorilor, care s-au 
reintilnit după mulți ani pe pistele 
de joc, au fost neașteptat de valo
roase. învingător a ieșit cunoscutul 
popicar Ion Dinescu (Ploiești) care a 
doborit din 100 bile mixte 464 popice, 
urmat in clasament de V. Pintea 
(Buc.) 455 p d., C. Popescu (Buc.) 436 
p.d., 1. Săvescu (Buc.) 431 p.d., N. Ber- 
ghezeanu (C-ța) 423 p.d., I. Burduloiu 
(Buc.) 420 p.d. și Dr. R. Rusu (Ro
man) 407 p.d.

Citeva cuvinte despre întrecerile fe
minine. Maestra sportului Erica Arion 
a reușit să se impună în confruntările 
cu celelalte senioare, la capătul unui 
concurs viu disputat. Clasamentul 
poate convinge cit de pasionantă a 
fost lupta pentru cucerirea primului 
loc : I. Erica Aron (Buc.) 412 p.d., 2. 
El. Predeanu (Buc.) 410, 3. TI. Gyarfas 
(Cluj) 410, 4. Margareta Szemanyi (Tg. 
M.) 408, 5. Wilhelmina Remeni (Tim.) 
405, 6. Sonia Mijanis (Buc.) 404, 7. Țin
ea Balaban (Buc.) 401. Confruntările 
tinerelor jucătoare au fost la fel de 
echilibrate, insă de un nivel tehnic 
mult mai ridicat. Dar mai bine să 
dăm cuvintul cifrelor, care la popice, 
ca și la alte sporturi, concretizează ca
pacitatea și forța de luptă a sporti
velor. 1. Elena Trandafir (Buc.) 425 
p.d., 2. Florica Neguțoiu (Buc.) 416
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4X100 m liber : 1. Rapid 6:22,9 ; 2. Pro
gresul 6:35,5 ; ștafeta 4X33 m liber:
1. Progresul 1:45,6; 2. Steaua 1:59,7 ; 
ștafeta 4X100 mixt: 1. Rapid 6:59,8 ;
2. Ș.S.E. nr. 2 7:13,9 ; ștafeta 4X33 m 
mixt: 1. Progresul 1:50,3; 2- Ș.S.E. nr. 
2 1:51,2.

BĂIEȚI: 100 m liber: 1. D. Martie 
(Progr.) 1:10,8; 2. A. Pîrvulescu (CSS) 
1:12,6; 100 m bras: 1. I. Belciug 
(C.S.Ș.) 1:28,6; 2. V. Vinea (Steaua) 
1:30,3; 33 m spate: 1. Ion Preda 
(C.S.Ș.) 24,5 ; 2. V. Bivolu (S.S.E. nr- 2) 
25,7 ; 33 m delfin : M. Tomescu (Stea
ua) 24,5 ; 33 m bras : I. Kende (CSȘ) 
25,7 ; 33 m liber: 1. Ion Preda 20,4 ; 
2. V. Bivolu 21.0 ; 3. I. Kende 21,2; 
100 m delfin: I. Belciug 1;32,1 ; 100 m 
spate: Ion Berindei (Progr.) 1:27,2; 
ștafeta 4X33 m mixt: 1. Ș.S.E. nr. 2 
1:44,5 ; 2. Progresul 1:49,0 ; ștafeta
4X33 m liber: 1. Ș.S.E. nr. 2 1:37,2; 
2. Progresul 1:45,4; ștafeta 4X100 m 
liber: Progresul 5:22,8; ștafeta 4X100 
m mixt: Progresul 6:08,1.

AURELIAN AXENTE — gQresp.

nou înaintea băieților!
p.d., 3. Maria Stanca (Reșița) 411 p.d., 
4. Ileana Antal (Arad) 408 p.d., 5. Ioana 
Gotthardt (Buc.) 404 p.d., 6. Candida 
Nicolae (Buc.) 391 p.d. Se cuvine să 
subliniem comportarea jucătoarelor E- 
lena Trandafir, FI. Neguțoiu, Maria 
Stanca, Ileana Antal și Ioana Gott
hardt, care prin comportarea lor au 
dovedit că au respectat programul de 
antrenament indicat la începutul anu
lui trecut de F.R.P.

La seniori doar I. Micoroiu, I. Stă- 
nescu și T. Szemanyi au corespuns 
așteptărilor. Ernest Kiss, Gh. Andrei, 
A. Hinterleiter și în mai mică măsură 
P. Purje și C. Vînătoru au obținut re

Rețineți locuri din timp la stațiunile 
balneoclimaterice pentru odihnă și tratament

Agențiile și filialele ONT Carpați din toată țara primesc înscrieri 
pentru lunile ianuarie — februarie — martie, la:

CONCEDII DE ODIHNA: în stațiunile Predeal, Timiș, Pîrîul Rece, 
Sinaia, Bușteni, Cheia, Păltiniș, Lacul Roșu, Izvorul Mureșului, Tușnad, 
Borsec, Sovata, Valea Vinului.

TRATAMENT BALNEAR
REUMATOLOGIE: 1 Mai, 9 Mai, Băltățești, Călimănești, Olă- 

nești, Govora, Ocnița, Ocnele Mari, Herculane, Sovata, Ocna Sibiu, Baz- 
na, Pucioasa.

GASTROENTER1TA: Slănic Moldova, Călimănești, Olănești, Sîn- 
georz băi, Borsec.

CARDIOLOGIE: Vatra Domei, Buziaț, Borsec, Tușnad.
UROLOGIE: Călimănești, Olănești.
GINECOLOGIE : Sovata, Ocna Sibiu, Bazna, 
NEVROZA ASTENICA: Sinaia, Tușnad, Rodbar. 
ENDOCRINOLOGIE : Borsec.
SILICOZA : Călimănești.
BOLI PROFESION ALE : Călimănești.
DERMATOLOGIE : Olănești.
CAI RESPIRATORII: Govora.
Se acordă locuri cu prioritate pentru membrii de familie (soț, soție, 

copii) ai salariaților trimiși la odihnă sau tratament cu bilete C.C.S.
50% reducere pe C.F.R. și I.R.T.A.
Tarife reduse în stațiuni (cazare și masă).
Agențiile și filialele ONT Carpați organizează in toată țara tabere 

pentru sportivi, pentru studenți și elevi precum și excursii in grupuri 
pentru oamenii muncii de la orașe și sate în stațiunile balneoclimaterice 
și in cele mai interesante regiuni ale țării.

Transportul cu trenul sau autocare.

Independența Sibiu și Partizanul roșu 
pe primele locuri In campionatele 

regiunii Brașov
bertatea Sibiu (f) — au 
renunțat la campionat, 
după ce se făcuseră trage
rile la sorți, creînd astfel 
greutăți în desfășurarea 
etapelor programate. O 
altă lacună o prezintă u- 
nele neprezentări (este 
drept, destul de puține la 
număr) la jocuri ale e- 
chipelor 7 Noiembrie Si
biu, Bîrsa Brașov etc. Un 
aspect care trebuie comen
tat, chiar pe scurt, este 
comportarea formației 7 
Noiembrie Sibiu, care o- 
cupă ultimul loc în clasa
mentul masculin, după ce 
în ultima ediție a aceluiași 
campionat fusese... campi
oană a regiunii Brașov! 
Este un mare semn de în
trebare la care trebuie să 
reflecteze și să răspundă 
conducerea secției și aso
ciația sportivă 7 Noiem
brie Sibiu.

De curînd au luat sfîrșit jocurile din 
cadrul campionatelor masculine și fe
minine de volei ale regiunii Brașov. 
Actuala ediție a reunit la startul între
cerii 11 echipe masculine și 7 feminine. 
Intilnirile primei părți a competiției 
s-au bucurat de un succes deosebit, dat 
fiind buna pregătire a celor mai multe 
dintre formațiile participante.

Turul campionatului regional s-a des
fășurat la un nivel tehnic corespunză
tor. In întrecerea formațiilor masculi
ne s-au detașat Independența Sibiu, 
Politehnica Brașov, A.S.A. Sibiu, Mun
citorul și Creația Brașov, iar din rin-, 
dul echipelor feminine merită a fi rele
vată îndeosebi comportarea Partizanu-. 
lui roșu Brașov și a Drapelului roșu 
Sibiu.

Deși campionatul regional a avut, în 
prima sa parte, un succes frumos, to
tuși au ieșit în evidență și o serie de 
lipsuri. In primul rînd, două dintre e-

zultate sub nivelul posibilităților lor. 
De asemenea, fără excepție, tinerii po
picari au avut o comportare surprin
zător de slabă, ceea ce denotă că au 
neglijat pregătirile, motiv care pune 
sub semnul întrebării menținerea u- 
nora dintre ei în lotul republican. 
Iată clasamentele finale : SENIORI:
1. I. Micoroiu-(Reșița) 886 p.d., 2. 1. 
Stănescu (Buc.) 848 p.d., 3. T. Szema
nyi (Tg. M.) 843 p.d. TINERET : 1. Du
mitru C. Dumitru (Ploiești) 797 p.d.,
2. B, Stuller (Timișoara) 773 p.d., 3, 
1. Coman (Buc.) 757 p.d.

TR. IOANIȚESCU

Clasamentul masculin are următoa
rea înfățișare: 1. Independența Sibiu 
18 p (27:10), 2. Politehnica Brașov 18 
p (27:13), 3. A.S.A. Sibiu 17 p, 4. Mun
citorul Cristian 16 p, 5. Creația Brașov 
15 p, 6. Metalul Copșa Mică 14 p 
(20:16), 7. Utilajul Făgăraș 14 p
(19:18), 8. Energia Sibiu 14 p (15:22),
9. Steagul roșu Brașov 10 p, (14:22),
10. Bîrsa Brașov 10 p (12:28), 11. 7 
Noiembrie Sibiu 9 p. Iată-1 și pe cel 
feminin: 1. Partizanul roșu Brașov 12 
p, 2. Drapelul roșu Sibiu 11 p, 3. K.S.E.

O competiție interesantă la Alexandria
Cele mai bune echipe de volei din 

orașul Alexandria au participat la 
„Cupa 30 Decembrie", organizată de 
consiliul raional U.C.F.S. și comisia 
raionala de volei Alexandria.

La competiție au luat parte patru 
echipe masculine și trei formații fe
minine, meciurile desfășurindu-se sis
tem turneu in sala de sport a asocia
ției sportive Energia Alexandria.

Intilnirile au fost viu disputate atît 
în turneul masculin cit și în cel fe
minin. Bine pregătite s-au prezentat

Pronosport
Iată cum arată un buletin cu 12 re

zultate de la concursul nr. 54, etapa 
din 31 decembrie 1961 :

I. Internazionale — Roma 2
II. Sampdoria — Fiorentina

III. Catania — Milan 2
IV. Juventus — Padova 1
V. Bologna — Lecco anulat

VI. Lanerossi — Torino X
VII. Spal — Palermo 2

VIII. Udinese — Mantova anulat
IX. Venezia — Atalanta 2
X. Cosenza — Napoli X

XI. Catanzaro — Modena X
XII. Parma — Messina 1

Meciurile V și VIII fiind anulate din 
cauza terenurilor impracticabile, toate 
variantele primesc rezultate exacte la 
aceste meciuri.

La acest concurs au fost depuse apro
ximativ 193.000 variante.

Pronosticurile extrase din urnă: I. 2.
II. 1, 111. X, IV, 2, V. 1, VI, 2, VII, X, 
VIII, 2, IX. 1, X. 2, XI. 1, XII. X.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 1

Etapa din 7 ianuarie 1962

I. Fiorentina — Bologna (camp, ita
lian cat. A)

II. Torino — Internazionale (camp, 
italian cat. A)

III. Lecco — Juventus (camp, italian 
cat. A)

IV. Padova — Udinese (camp, ita
lian cat. A)

V. Milan — Palermo (camp, italian 
cat. A)

VI. Bari — Catanzaro (camp, ita
lian cat. B)

VII. Catania — Lanerossi (camp, 
italian cat. A)
VIII. Atalanta — Spal (camp, italian 
cat. A)

IX. Roma — Sampdoria (camp, ita
lian cat. A)

X. Cosenza — Modena (camp, ita
lian cat. B)

Aspect din meciul Creația Brașov •—■ 7 Noiembrie
Sibiu, disputat în cadrul campionatului regiunii 

Brașov.
Foto : GIi. Corcodel

Tg. Secuiesc 10 p, 4. Poiana Brașov 
9 p, 5. Metalul Copșa Mică 7 p, 6. Sa
nitarul Sf. Gheorghe 6 p, 7. EnergW 
Sibiu 5 p.

Echipele Independența Sibiu (liderul 
campionatului masculin I), Steagul roșu 
Brașov, Bîrsa Brașov, 7 Noiembrie Si
biu (m). Metalul Copșa Mică, Sani
tarul Si. Gheorghe și Energia Sibiu 
(f) au cite 1 punct mai puțin în cla
sament din cauza neprezentării la unul 
din jocuri.

CAROL GRUIA-coresp. reg.

formațiile Progresul (masculin) și E- 
nergia (feminin), care au cîștigat, de 
altfel, primele locuri. O comportare 
frumoasă au avut și jucătorii de la 
Știința, cărora comisia de organizare 
le-a acordat o diplomă de merit-

Iată clasamentele finale: masculin:
1. Progresul 6 p., 2. Știința 5 p., 3. E- 
nergia 4 p., 4. Voința 3 p. ; feminin :
1. Energia 4 p., 2. Știința I 3 p-, 3. 
Știința II 2 p.

STAN CRI STEA — coresp.

XI. Napoli — Verona (camp, italian 
tat. B)

XII. Prato — Lazio (camp, italian 
cat. B)

Se precizează că meciul VI Manto
va — Venezia, trecut initial pe flutu
rași jși afișele de etapă, a fost înlocuit 
înainte de a începe depunerea buletine
lor pentru acest concurs cu meciul 
Bari — Catanzaro (camp, italian cat. 
B).

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres Nr. 
52 din 27 decembrie 1961 : Cat. 11-a 
6 variante a 10.493 lei, cat. 111-a 44 
variante a 1541 lei, cat. IV-a 271 va
riante a 384 lei, cat. V-a 986 variante 
a 105 lei, cat. Vl-a 3751 variante a 
32 lei.

Report pentru concursul din 3 ia
nuarie 1962, la cat. l-a : 85.517 lei.

Numerele concursului Pronoexpres 
Nr. 1 din 3 ianuarie 1962 :

Numere de bază: 16 43 11 13 30 10.
Numere de rezervă : 35 32.
Fond de premii: 383.206 lei.

CIȘTIGATORII premiilor 
CONCURSULUI 

„CINE ȘTIE FOTBAL CÎȘTIGA"

Aseară, la sediul Agenției centrale 
Loto-Pronosport din Cal. Victoriei nr. 9, 
a avut loc tragerea la sorți a premiilor 
concursului „Cine știe fotbal cîștigă“, 
organizat de ziarul nostru și Loto-Prono
sport. Iată cîștigătoriî celor opt premii :

O bicicletă „Diamant*  • Zaharia Ște
fan — București.

Un ceas de mină „Solida*  ; Nedelcu A- 
lexandru — București.

2,70 m ștofă de palton ; Gheorghișor 
Emilian — București.

Cite un ceas de mină „Moskva*  : An- 
gheluță Mitică - Odobești și Zaharia 
Ștefan — București.

Cite un ceas deșteptător ; Ferhat Gi- 
van București, Turluianu Gheorghe — 
București și Teodorescu Lucian — Bucu
rești.

Cîștigătorii din București se vor pre
zenta de simbătă la Loto-Pronospo<rt din 
Cal. Victoriei nr. 9, pentru a-și ridica 
premiile.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport



și despredespre el
Cu boxerul Constantin

Foști colegi de echipă, C,

I Că performanțele bune se pregătesc 
țică de la virsta de 13-14 ani, acest 
lapt nu mai constituie pentru nimeni 
in secret. Așa că nu m-am mirat a- 
lunci cind Constantin Gheorghiu mi-a 
Mărturisit că la 15 ani a îmbrăcat 
pentru prima oară mănușile de box.

Gheorghiu, pe care colegii săi de 
ală de la Dinamo il stimează pentru 
țonștiinciozitatea cu care se pregă
tește, este un om perseverent, caiet 
Itunci cind iși pune ceva in gind (rea- 
faarea ,unei performanțe, de pildă), 

ceea ce este posibil pentru a 
Eu$i. Deși despre performantele lui 
-au scris multe lucruri, totuși pu
ține amănunte se cunosc despre în
ceputurile activității sale pugilistice. 
fișa că am socotit nimerită o discu- 
ie pe această temă eu valorosul nos- 
ru boxer.

Am sunat, nu de mult, la ușa lo
cuinței sale. Mi-a deschis o fetiță de 
>reo cinci anișori, 
•urioasă. uitindu-se 
■aiul fotografic pe

M-a privit atentă, 
îndeosebi la apa- 
care-l ținea m in

Intilnirc amicală
la oradea

Recent a avut loc in sala Dinamo din 
Dradea întîlnirea amicală dintre e- 
hipele C.S.O. Crișana și C.S.O. Re- 
ița. Gazdele au cîștigal cu scorul de 
2:10. S-au remarcat cu acest prilej 
i seamă de boxeri tineri, ca C. Bu- 
uluc, 1. Bărbulescu, C. Nedelcu (Re- 
ița), S. Toth, G. Deak și F. Pocsi 
Oradea), lată citeva rezultate teh- 
lice: C. Buzuluc (R) b. k o. 2 G. 
amel (O), C Gui (O) b.p 1 Bărbulescu 
R), C. Nedelcu, (R) b. p F. Varga 
O), S. Toth (O) egal cu I. Hodoșan 
R). Orădeanul merita insă decizia 
le învingător.

I. GHlȘĂ-c&resp? regional

Participați in număr cit mai marc la concursul organizat 
de revista „Sport" in colaborare cu I. s. loto-Pronosport: 

„ECHIPA DE FOTBAL A ANULUI 1961“
După cum s-a mai anunțat, pentru 

lărgirea posibilităților de participare, 
ultimul termen pentru trimiterea 
pronosticurilor în legătură cu con
cursul „CEA MAI BUNA ECHIPA DE 
FOTBAL ROMINEASCA A ANULUI 
1961“ a fost prelungit pînă în ziua de 
10 ianuarie 1962.

Regulamentul concursului st cupoa
nele de participare le găsit! In nr. 
24/1961 al revistei „Sport", număr spe
cial de Anul Nou.

Rezultatele acestui concurs, deci și 
echipa care a întrunit cele mal multe

cu

cu 
ci

„con
st să te întorci în urmă

Exact acum 15 ani am 
prima oară intr-o salo

Gheorghiu și Dumitrescu apar, de dala aceasta, 
în posturi diferite: primul — ca boxer, iar al doilea ca... secund.

— Caut pe tăticu 1 Este acasă ?...
— Da. este acasă. Dar azi tăticu 

nu vorbește cu nimeni. Nici chiar cu 
mămica...

- !? I
Noroc că in ușă a apărut atunci 

soția campionului. Așa am reușit să 
pătrund in camera lui Costică Gheor
ghiu și să-l supun unui scurt interviu

★
— Te odihnești ?
— Da, înaintea „examenului" 

Cișmaș Meci greu, fără discuție...
— De fapt, nu despre meciul 

Cișmaș am dori să vorbim acum, 
despre începuturile activității d-tale 
sportive. Așa că trebuie să te 
centrezi" puțin 
cu...

— ... 15 ani. 
intrat pentru 
de box. Firește, n-am boxat de la 
început. Dar. pe zi ce trecea, „luram" 
tot mai mult din tainele boxului, de la 
cei mai mari. Abia in 1950. la Dina
mo. pot spune că am intrat efectiv in 
activitate Debutul de internațional cu 
echipa mea l-am făcut in 1952. cind 
Dinamo a întîlnit formația Spartac 
Sofia. Pe atunci boxam la „muscă" șl 
țin minte și azi bucuria pe care am 
încercat-o cind am obținut prima mea 
victorie internațională, in meciul cu 
Alexandrov. In 1955 am debutat ca 
internațional și în reprezentativa de 
tineret iar un an mai tîrziu mă aflam 
in prima garnitură, cu prilejul intil- 
nirii de la Bmo dintre echipele Ce
hoslovaciei și Romîniei.

— Dintre boxerii noștri mai cunos- 
cuți cu cine ai încrucișat mănușile 1

— Mircea și Constantin Dobrescu. 
Șchiopu. Mindreanu, Toma Constantin 
sînt numai cițivă dintre adversarii va
loroși cu care m-am întîlnit. Am fosi 
uneori învins de aceștia dar pot spune 
cu mîndrie că și eu, la rindu-mi, i-am 
întrecut.

♦
4-

t
4-
4-t

sufragii, le veți putea afla citind nr. 
2/1962 al revistei „SPORT" precum și 
ziarul „Sportul popular".

Reamintim că premiile sînt urmă
toarele . I - UN APARAT De RA
DIO si UNA MINGE DE FOTBAL 
PURTIND AUTOGRAFELE TUTUROR 
JUCĂTORILOR DIN ECHIPA ANULUI 
1961 : n Si ni - CITE UN CEAS 
„LOTO-PRONOSPORT" si UN ABO
NAMENT PE UN AN LA REVISTA 
„SPORT": IV, V Si VI - CÎTE UN 
ABONAMENT PE UN AN LA REVIS
TA „SPORT-: VII - XII - CITE UN 
ABONAMENT PE UN AN LA „PRO
GRAMUL PRONOSPORT".

Gheorghiu (URI VLASOV DESPRE ANTRENAMENTE Șl RECORDURI

alții
— Cite meciuri ai pină în prezent 

la activ ?
— După „contabilitatea" pe care o 

țin încheiată la zi, am susținut 264 
de partide in țară și peste hotare, 
dintre care am pierdut 26, iar 9 le-am 
terminat la egalitate.

— Meciul cel mare ?
— Fără discuție că întîlnirea din 

1S57, de la Paris, cu francezul Ca- 
marra, întilnire pe care am ciștigat-o. 
De atunci, de la această victorie, par
că am prins puteri nebănuite și de 
puține ori am mai cunoscut înfrînge- 
rea. Trebuie să știți că din 1959 (luna 
mai) n-am pierdut nici un meci in 
țară, iar in străinătate am coborit 
treptele ringului învins de trei ori : 
la J. O. de la Roma, la campionatele 
europene de la Belgrad (unde am 
pierdut pe drept in fața lui Taylor- 
Anglia) și, recent, la Lodz.

— Infringerile provoacă totdeauna 
amintiri puțin plăcute- Dar, n-avem 
ce face. Ce ne poți spune despre ele ?

— Mai e nevoie să spun ? Este a- 
mar gustul înfrîngerilor. Mai ales a- 
tund cind acestea nu sint reale. Eu, 
de pildă, n-am să pot uita incă multă 
vreme „infringerea" mea de la Roma 
in fața sudafricanului Meyers. Cert 
este că m-au învins arbitrii și nicide
cum Meyers, pe care l-am depășit net. 
Dar ce să-i faci ? Altceva este insă 
atunci crnd adversarul e superior și cind 
in mod normal obține victoria. îmi amin
tesc și acum de disputa mea cu 
Șchiopu din finala campionatelor re
publicane disputate in 1957. Șchiopu 
m-a învins atunci in mod cert, iar la 
anunțarea deciziei, firește, l-am feli
citat.

— Care este „arma" preferată ?
— Veți ride, dar „arma" mea a fost 

Și va râmine... păcăleala adversarului 
Totul este să gîndești puțin înainte 
de a porni la atac și nu să te „arunci" 
la intimplare asupra adversarului, așa 
cum fac unii dintre tinerii noștri bo
xeri. Eu am preferat totdeauna să-mi 
„provoc" adversarii, să-i fac să se 
„deschidă" și apoi să le aplic cu pre
cizie lovitura. Boxul mai „economic" 
(fără să se înțeleagă insă prin aceasta 
pasivitate) mi-a asigurat, cred, longe
vitate. Și, in plus, o viață cu adet^ă- 
rat sportivă.

— Dorințe pentru noul an in care 
am intrat ?

— Ce mi-aș putea dori altceva decît 
performanța de a nu fi învins nicio
dată nici de adversari șt... nici de 
arbitri ?

R. CĂLĂRAȘ AX'U

------------ .------------------- ’ ----------------- -..................................

nctâlul 23 August-1.1. D„ un meci care a pasionat
Avind un program redus din cauza 

aminării unor jocuri, ultima etapă a 
„Cupei de iarnă", disputată in preaj
ma Anului Nou. a cuprins totuși o 
serie de partide interesante, la aceas
tă direcție vom sublinia taptul că ia- 
tîlnirea dintre echipele masculine Me
talul 23 August și I.T B. a ținut per
manent încordată atenția numeroșilor 
spectatori prezenți in sala Diaamo. 
Evoluînd mult mai bine in compara
ție cu ultimele jocuri pe care le-au 
disputat în cadrul acestei competiții, 
ambele formații au demonstrat că au 
posibilități de a practica un handbal 
modern, cu frumoase combinații la 
semicerc și cu o apărare fermă, dar 
regulamentară.

în prima parte a meciului iniția
tiva a avut-o mai mult echipa l.T.B. 
care a combinat rapid, folosind cn 
eficacitate jocul pivoților. Metalurgiș- 
tîî au fost surprinși și s-au lăsat ușor 
depășiți, astlel că scorul s-a menți
nut favorabil echipei l.T.B. care a

Turneul echipei Tractorul Brașov la Odesa
La sfirșitul lunii decembrie a anului 

trecut echipa feminină de handbal în 7 
Tractorul Brașov a evoluat la Odesa, 
unde a susținut două partide cu for
mația Lokomotiv, campioană a Uniunii 
Sovietice. Jocurile handbalistelor din 
Brașov au stîrnit un interes deosebit 
Cele două meciuri au avut loc în sala 
de sporturi a asociației Lokomotiv O- 
desa, fiind urmărite de un mare număr 
de spectatori.

în prima partidă victoria a revenit 
handbalistelor de la Tractorul Brașov 
cu scorul de 11—9 (7—7), la capătul 
unui joc foarte frumos, presărat cu faze 
spectaculoase. Publicul spectator a a- 
preciat tehnica avansată a jucătoarelor 
romîne, rapiditatea acțiunilor și, mai 
ales, varietatea acestora. în cea de a 
doua întîlnire formația sovietică și-a 
luat revanșa, cîștîgind la limită: 11— 
10 (4—6). Și cu acest prilej specta-.

MOSCOVA (Agerpres) — TASS 
transmite i Halterofilul sovietic Iuri 
Vlasov, recordman mondial la cat 
grea, semnează în revista „Fizkul- 
tura i Sport" un articol în care răs
punde la întrebarea pentru ce unii 
sportivi, despre care se credea că vor 
obține rezultate deosebite, nu au pu
tut încă să le realizeze

Principala cauză, după părerea lui 
Vlasov, constă in înțelegerea greșită 
a importanței sportului și antrenamen
tului. Practicind sportul trebuie să 
urmărim două țeluri: fie victorie, fie 
rezultate de valoare. Pot fi ciștigate 
10—15 concursuri pe an, dar se pot 
cîștiga numai trei sau patru, însă 
de fiecare dată cu îmbunătățirea per
formanței. Vlasov consideră că cea 
de-a doua cale este preferabilă. Dacă 
un sportiv are toate condițiile pentru 
obținerea unor rezultate mai bune, 
este absurd să se renunțe la ele, 
subliniază Vlasov.

Competițiile dese, cite 20 pe an, nu 
oferă de fapt aproape nimic pentru 
îmbunătățirea rezultatelor. Se încalcă 
ritmul de antrenament se încetinește 
creșterea forței halterofilului, se iro- 
seșie zadarnic o mare cantitate de e- 
nergie nervoasă. Vlasov subliniază în 
mod deosebit rezultatele dăunătoare 
ale unor competiții dese pentru ob
ținerea de noi recorduri atunci cind 
risipa acestei energii ajunge la maxi
mum.

—= IgiHîMd.'r*  i =—
REPREZENTATIVELE BUCUREȘTIULUI ÎNVINGĂTOARE 

IN „CUPA C2AȘEL0R“ (JUNIORI)
In ultimele zile ale anului trecut, o- 

rașul Brașov a găzduit o importantă 
competiție de baschet dotată cu „Cupa 
Orașelor", la care au luat parte repre- 

| zentative de junioare din București 
I Brașov, Tg. Mureș și Timișoara, lată 
■ rezultatele înregistrate:

Brașov — Timișoara 49—47; Tg. 
Mureș — București 43—41; București 
— Timișoara 55—19; Brașov — Tg. 
Mureș 50—4S; București — Brașov 
41—31: Tg Mureș — Timișoara 62 —29.

Clasament final :l BUCUREȘTI, 2. 
Tg. Mureș, 3. Brașov 4. Timișoara.

P. DUMITRESCU-coresp.

La Cluj s-a desfășurat concomitent 
un turneu similar rezervat reprezenta
tivelor de baschet juniori din București, 

condus cu 3—1, 4—2, 6—4 și tl—9 
(min. 21). Din acest moment acțiu
nile ofensive ale handbaiișlilor de ia 
I.T.B. nu au mai avut finalitate, iar 
șuturile lor au fost lipsite de preci
zie. în același timp echipa Metalul 
a acționat mai curajos și scorul a 
devenit egal (min. 28) : 12—12 Pină 
la pauză metalurgiștii au reușit chiar 
să ia conducerea (14—12). In repriza 
secundă meciul a fost foarte viu dis
putat scorul menținindu-se egal pină 
în ultimele 10 minute cînd echipa 
Metalul a ajuns să conducă cu 
25—22. După aceasta a fost riadul 
handbaliștilor de la Metalul să slă
bească ritmul și să permită astfel 
adversarilor să reducă dia diferența 
de scor. Metalul 23 August a ciștigat 
cu scorul de 28—27 (14—12) Puncte
le au fost înscrise de Tudoroiu (7), 
Marinescu (4), C. Alexandrescu (4), 
Pătrașcu (3), Stan (3), lortescu (2), 
M. Alexandrescu (2), Răscol (2). 
Citu pentru Metalul și de Crăci'in 

lorii au putut admira un meci echi
librat in care echipa gazdă s-a impus 
abia în ultimele minute.

Evoluția echipei Tractorul Brașov la 
Odesa a lăsat o foarte bună impresie, 
jucătoarele noastre confirmind și cu a- 
cest prilej valoarea handbalului nostru. 
Demn de menționat în această privință 
este faptul că ambele jocuri au fost te
levizate de postul loca] de televiziune 
și că, după cel de al doilea meci, a fost 
organizată o ședință de schimb de ex
periență la care au luat parte numeroși 
antrenori, tehnicieni, jucători din Ode
sa. Participant» s-au interesat în mod 
deosebit, de metodele de antrenament 
folosite de sportivii romini, de felul în 
care sînt organizate principalele com
petiții interne și au avut numai cuvin
te de laudă pentru handbalul din țara 
noastră.

OBIBJJ, J

Campionul mondial dă drept exem
plu un fapt din practica sa. In iunie, 
în cadrul meciului dintre echipele se
lecționate ale U.R.S.S. și S.U.A., el 
a încercat să doboare recordul de 
210 kg la stilul „aruncat" și nu a 
reușit. Mai tirziu Vlasov a încercat 
în repetate rinduri să doboare acest 
record, dar de fiecare dată fără suc
ces. Toate acestea au tăcu' ca ei «ă 
încerce un sentiment de teamă' față 
de această greutate, și a pierdui coor
donarea mișcărilor. Abia după citeva 
luni Vlasov : putut să întreacă a- 
c.est record, cu o performanță de 
210,5 kg.

Pentru mine acest lucru a consti
tuit o lecție, scrie Vlasov Nu se 
poate abuza de forță pe seama ner
vilor Este necesar ca forțele să fie 
irosite cu precauție și economic, de
oarece măreția sportului nu constă 
în obținerea a zeci de victorii cu »- 
ceieași rezultate, ci a cîtorva victorii, 
dar cu rezultate importante

Vlasov consideră că in prezent în
cepe o epocă nouă pentru sport Ră- 
min de domeniul trecutului timpurile 
cind de fapt orice om viguros pute» 
deveni primul între cei mai puter
nici. Viitoarele recorduri vor putea 
fi obținute numai de un om care știe 
să-și analizeze antrenamentele cu 
toate că nu dispune de calități fizice 
excepționale.

Brașov, Timișoara și Clu|. Intîlriirile 
au fost spectaculoase și de un bun nivel 
tehnic. Pe primul loc s-a clasat forma
ția orașului București, care a benefi
ciat de un lot mai omogen și mai valo
ros. Rezultate tehnice :

București — Brașov 68—49 (29—24); 
Cluj — Timișoara 54 —50 ( 24 —27) j 
București — Timișoara 67—54 (28—18); 
Cluj — Brașov 68—40 ( 29—16): Ti
mișoara — Brașov 62—49 ( 23 —22); 
București — Gluj 59—47 (26—31).

Clasament final: 1. BUCUREȘTI,
2. Cluj. 3. Timișoara. 4. Brașov Par
tidele s-au bucurat de arbitrajul com
petent prestat de S. Filoti, Ăl. Somogyi, 
E. Niculescu și V. Chioreanu.

N. TODOR ĂN-coresp.

(9), Cămărașu (6). Florescu (4), 
Popa (2), Cernat (2), Petrache (2). 
Neducin (2) pentru 1 T.B.

Programul acestei etape a fost com
pletat cu trei jocuri feminine O des
fășurare mai interesantă a avut-« 
întîlnirea dintre echipele Știința și 
Progresul. In cele din urmă, după 
cum era și de așteptat, victoria a re
venit studentelor, cu scorul de II—5 
(6—3) Dar, Știința nu și-a putut im- 
pune superioritatea decît in repriza 
secundă, cind handbalistele de la Pro
gresul. lipsite încă de experiența jocu
rilor mai grele, nu au mai putut face 
față ritmului Impus de jucătoarele de 
la Știința. Demn de subliniat este 
însă faptul că echipa Progresul, ca 
multe elemente noi, dș perspectivă, 
iși îmbunătățește jocul de la un meci 
la altul. Este neîndoios că această 
echipă, o dată cu reintrarea Victoriței 
Dumitrescu și a Antoanetei Vasile vM 
avea un potențial mult mai ridicai 
față de prima parte a campionâ\,'ui 
republican. In celelalte partide dis- 
putate s-au înregistrat următoarele re-, 
zultate: l.T.B. — Vestitorul 13—3 
(8—2), Rapid — Confecția 22—3 
(9-3).

(c. a.)
★

Așa după cum fusese anunțat, echi
pa de tineret a țării noastre urmâ 
să participe ia tradiționalul turneu 
fulger care se dispută in fiecare aii 
în ziua de 1 ianuarie la Berlin. Din 
cauza condițiilor atmosferice nepriel
nice lotul handbaliștilor romini nu A 
mai putut face deplasarea la Berlitk
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• ÎN ANGLIA se constată în ultimul 
timp o scădere a numărului de specta
tori la meciurile de fotbal. Printre cau
zele acestei scăderi se pare că se află 
mai întîi nivelul scăzut al jocurilor și
apoi locurile proaste din tribune. Din 
surse oficioase se anunță că una din 
primele măsuri va fi reducerea număru
lui de echipe din prima ligă, în prezent

Ihfîerește sportul nou în Cuba liberă
T. DotvlnnlK Th. pentru primul Ioc

conduce la Hastings
Campionul mondial de șah M. Bot

vinnik (U.R.S.S.) este lid.er după 6 
runde în turneul internațional de la 
Hastings (Anglia). El este neînvins, 
avind o singură remiză cu marele 
maestru iugoslav S Gligorici. Printre 
învinșii lui Botvinnik se numără en
glezii Littlewood și Barden. De ase
menea el are și o întreruptă cu avan
taj la Penrose. Surprinzătoare au fost 
cele două înfringeri suferite de Gligo
rici, la Littlewood (Anglia) și Bis- 
guier (S.U.A.). în clasament după 6 
runde, Botvinnik conduce cu 4'/2 (1) 
p., urmat de Penrose și Bisguier 3‘/a 
(1) p., Flohr și Gligorici 31/: p.

în turneul de șah de la Reggio Emilia
Maestrul internațional 

țescu este neînvins după 
șapte runde ale turneului de șah de 
la Reggio Emilia (Italia). Sosit în 
cursul desfășurării celei de a doua 
runde, șahistul romîn a debutat cu o 
remiză în fața jucătorului austriac 
Gragger. El a cîștigat apoi partida 
amînată din prima rundă cu italianul 
Contendini. în continuare, Ghițescu 
a făcut remiză cu fostul campion al 
R.P. Bulgaria, N. Pîdevski. și l-a în
trecut pe cunoscutul maestru și teo
retician E. Canal (Peru). Reprezen
tantul țării noastre a mai înscris apoi

Th. Ghi- 
primele

în fața el'la activul său o victorie 
țianului Martaner și a făcut reml 
cu Romani (Italia) și Haag (R. ; 
Ungară).

în clasamentul turneului, Ghițef 
ocupă locul trei — cu 5 puncte < 
7 partide — la jumătate punct , 
actualii lideri Gragger (Austria) 
Giustolizi (Italia). Pe locul patru 1 
Lehman (R. F. Germană) cu 41/,

Viitorii advensari ai lui 
în turneul internațional de 
Emilia sînt în ordine:
(R.F.G.), Pire (Iugoslavia), 
și Sanz (ambii Italia).

Ghițed 
la Reg (

Lehrri
Giuistoll

Cuuu. ui caret popor u sărbătorit 
recent cea de a treia aniversare a 
revoluției sale victorioase, pășește 
cu avînl și încredere pe calea con
struirii unei vieți noi, fericite pen
tru oamenii muncii.

O mare dezvoltare a luat și spor
tul. Acesta a devenit un bun al în
tregului popor cuban. Astăzi in Cuba 
se practică toate disciplinele spor
tive si in special cele incluse in 
programul locurilor Olimpice

O dro— Pită popularitate cunoaște 
baschetul 0 echipă cabană a evo
luai și ri
pen tru
toace Ciclismul și canotajul se bu- 
cu'ă de asemenea de multă simpatie 
din partea maselor.

In rara acestui an s-a desfășurat 
o cursă ciclistă Haiana—Guinee— 
llarana 11117 fcm), ta car. au parti
cipat Iii sportivi. Pe tot traseul în
trecerii âclisrii au fost tnampinati 
cu o deosebită simpatie de zeci de 
mii de roectalori. iar dștieitorul

tara n noștri, ob tini nd. 
i ir’iut, rezultate promită-

cursei, Alfredo Rudriguez. u lost 
îndelung ovaționai. Întreceri deose
bit de atractive se desfășoară la ca
notaj. Anual mii de pescari tși dis
pută intiietatea în întrecerile de ca- 
iac-canoe și canotaj academic. Atle
tismul se numără printre sporturile 
fruntașe din Cuba Cel mat cunoscut 
atlet cuban este, firește, Enrique Fi- 
guerola, care a obtinut anul trecut 
de două ori 10.3 sec pe 100 m, fiind 
unul din favoritii 
Centrale care vor 
an in Jamaica

Sportivii romini
rafie succesele sporturilor din 
liberă Dorindu-le noi succese, 
adresează urări sincere de succes In 
lupta pentru apărarea și consolida
rea independentei patriei, pentru con
struirea unui viitor luminos, pentru 
pace și progres.

In fotografie: Un grup de cicliști 
ia timpul anei demonstrații sportive 
pe strtzile Havanei.

jocurilor Americii 
avea loc in acest

privesc cu

— ROMA 0—1 
campionatului ita- 
de către înfrînge-

LOB

admi-
Cuba 
ei te

INTERNAZIONALE
Etapa a XlX-a a 

lian a fost marcată 
rea suferită pe teren propriu de liderul 
clasamentului. Internazionale: 0—1 cu 
Roma. Echipa din capitala Italiei s-a 
revanșat astfel pentru înfringerea cu 
3—2 înregistrată în tur O nouă vic
torie a obținut Florentina (3—1 cu 
Sampdoria), apropiindu-se la 2 puncte 
de prima clasată Alte rezultate: Ve
nezia — Atalanta 0—1, Catania — 
Milan 1—3, Juventus — Padova 4—0, 
Spăl — Palermo 0—2, Lanerosi — To
rino 1—1 Partidele Bologna — Lecco 
și Udinese — Mantova au fost aminate 
din cauza terenurilor impracticabile. 
Clasament: Internazionale 29 p., Fioren
tina 27 p., Milan 26 p., Roma 25. Bo
logna 23, Torino și Palermo — fiecare 
cu cîte 22 p.

— cîte 29 p., Reims,
— cîte 27 p, urmate

Sedan și Nîmes
Lens și Rennes
de Racing 25, Montpellier și Monaco 
— cîte 23.

între 30 mai și 17 iunie în oraș 
Santiago, Arica, Vina del Mar și R; 
cagua.

CAMPIONATUL ENGLEZ

După etapa a XXIII-a, în campiona
tul englez continuă să conducă echipa 
Burnley cu 30 p., urmată de West 
Ham 29 (cu două jocuri mai mult). In 
ultima etapă s-au înregistrat rezulta
tele : Blackpool — Cardiff 3—0. Chel
sea — Arsenal 1—0. Everton — Ful
ham 3—0 Manchester City — Ipp- 
swich Town 3—0, Bromwich — Leices
ter 2—0, Sheffield United — Nottin
gham 2—0, Birmingham — Sheffield 
Wednesday 1—1.

• Continuîndu-și turneul în Amerj 
de Sud, echipa iugoslavă de fotj 
Steaua roșie Belgrad a |ucat la Mc 
tevideo cu echipa Nacional Jocul ( 
încheiat cu un rezultat de egalita' 
1—1- I

• Echipa maghiară de fotbal Uipej 
Dozsa (Budapesta) și-a începuf^Ot 
în Costa Rica, intîlnind la sW Jc 
echipa Sport Herediane de care â d 
pus cu scorul de 1—0 (1—0).

REGRUPARE IN CAMPIONATUL 
FRANCEZ

SELECȚIONATA R P UNGARE: 
4—3 CU PENAROL MONTEVIDEO

• Continuindu-și turneul in Cip 
echipa Panathinaikos Atena a jucat 
Nicosia cu o selecționată locală, ob 
nînd victoria cu scorul de 2—0 (2—(

Concursul internațional de sărituri cu schiurile
ii,,Turneul celor patru trambuline

Eino Kirko- 
manșă" des- 
sportun de 

(RTG.) cu

A1 treilea concurs a avut loc la 
Garmisch Partenkirchen (R. F. Ger
mană) și a tost ciștigat de 
Thoma (R.F.G ) cu 240,5 p 
88 m).

Ultimul coocurs va avea 
Bischof shot en (Austria).

Georg
(87 și

loc la

Cea de a XXIV-a etapă a campiona
tului Irancez a dus la o regrupare în 
fruntea clasamentului. Aceasta datorită 
înfringerii cu 2—0 suferită de către 
Nîmes în partida cu Reims. O surprin
zătoare victorie a înregistrat Stras
bourg : 2—0 cu Monaco în deplasare. 
Alte rezultate: Metz — 
6—0, Rennes — Toulouse
— Nice 3—1, Montpellier 
1—1, Lens — Angers 2—1. Rouen — 
Nancy 0—2, Lyon — Sedan 2—2. Tn 
clasament nu mai puțin de 5 echipe se 
află grupate pe distanța a două puncte:

St. Etienne
1—1, Racing
— Le Havre

Continuindu-și turneul in America de 
Sud, echipa selecționată de fotbal a 
R. P. Ungare a jucat la Montevideo 
cu Penarol de care a dispus cu scorul 
de 4—3 (2—0) prin punctele marcate 
de Tichi (2), Albert și Gorocs. De re
marcat că fotbaliștii maghiari condu
ceau in minutul 65 cu 4—1 Gazdele 
au înscris ultimele două puncte în mi
nutele 66 și 88 prin Carrera și Joya.

• Intr-un 
bal disputat 
Stuttgart a 
(0—1) de 
Rouen.

meci internațional de f< 
la Stuttgart echipa F. 
dispus cu scorul de 4- 
echipa franceză F.

de la Obersdod
p (73.50 m și 73 m). 
stațiunea de sporturi de iarnă
Innsbruck (Austria) a avut loc

Lupte libere

• Rezultate înregistrate în etapa a 
XVIl-a a campionatului spaniol: Real 
Madrid — Santander 6—0, Betis — 
Atletico Madrid 2—1, Barcelona — 
Real Sociedad 5—0. Atletico Bilbao — 
Sevila 5—I, Saragosa — Elke 1—1, 
Osasuna — Malorca 4—1. Oviedo — 
Valadollid 1—0, Tenerife — Espanol 
0—0. Clasament: Real Madrid 29. At
letico Madrid 23, Saragosa 22. Barce
lona 20

După trei concursuri, in competiția 
internațională de sărituri cu schiurile 
„Cele 1 trambuline", la care participă 
sportivi din U.R.S.S, Suedia. Finlan
da, Norvegia. R. F. Germană și alte 
țări, conduce finlandezul 
nen El a ciștigat .prima 
fășurată in stațiunea de 
iarnă 
225.5
. In 
de la
cel de al doilea coocurs al competiției. 

'Victoria a revenit austriacului Willy
Egger cu 225 puncte (săriturile sale 
au măsurat 80 și respectiv 89.5 m). 
Pe locurile următoare s-au clasat Koba 
Țakadze (U.R.S.S.) 219,7 puncte
<79.5 și 83.5 m) și Walter Haberstter 
(Austria) cu 219,4 puncte.

întilRire internațională triunghiulară Iran, R. P. Bulgaria, Turcia
TEHERAN (Agerpres) — lntîlnirea 

triunghiulară internațională de lupte 
libere dintre echipele Iranului, R. P. 
Bulgaria și Turciei a fost ciștigată de 
gazde. Echipa R. P. Bulgaria s-a cla
sat pe locul doi Iată citeva din rezul
tatele înregistrate: cat muscă: Holdo- 
ban (Iran) învinge la puncte pe Dimi-

trov (R.P.B.): caL cocoș: Feitfor (Iran) 
învinge prin abandon pe Gheorghiev 
(R.P.B.).

La cat mijlocie Mehizadab (Iran) 
l-a învins la puncte pe Gumgur (Tur
cia). In cel mai important meci al ca
tegoriei grea Kaplan (Turcia) a ter
minat la egalitate cu Shurvarzi (Iran).

• Tragerea la sorți pentru stabilirea 
celor '4 grupe ale turneului final al 
campionatului mondial de fotbal va 
avea loc la 17 ianuarie 1962 la San
tiago. Cele 16 echipe vor fi repartizate 
prin tragere la sorți în 4 grupe preli
minarii. Din cele 16 echipe 10 sînt eu
ropene, iar 6 din America Latină. In- 
tîlnirile turneului final se vor disputa

• RugOișm iraucczi se pregăte 
intens în vederea întîlnirii pe care 
vor susține la 13 ianuarie la Murra 
field cu echipa Scoției. Federația tra 
ceză a alcătuit un lot de 22 jucate 
din care fac parte printre alții At 
mejat, Casauy, Pique, Albalade 
Crauste, Domenech și Lacroix.

• Proba de simplu din cadrul cat 
pionatelor de tenis de cîmp ale Ai 
traliei a fost ciștigată de Red Lavi 
care a dispus în finală cu 6—3; 6- 
de Bob Hewitt De remarcat că aces 
din urmă l-a eliminat în semifinale 
Neale Fraser cu 6—4 ; 6—4. Fina 
feminină s-a încheiat cu victoria j 
cătoarei Margaret Smith.

*

i

■

• ÎN ÎL S. S. UCRAINEANĂ volei»1
• devenii un sport de mase, angrrntad 

’fa diverse întreceri peste un milion de 
oanimi O lareâ răspîndire cunoaște a*  
cest frumos sport în rindul colhoznici- 
lor și școlarilor. Se prevede ca în anul 
1963 în R. S. S. Ucraineană să practice 
acest sport mai mult de 2 milioane de 
wersoane.

• SHIRLEY Strickland de la Hunty, 
fostă recordmană mondială și campi
oană olimpică, actualmente în virstă de 
36 de ani, mamă a doi copii, dovedește 
o mare longevitate sportivă. După o 
pauză competițională de citeva luni, ea 
a alergat recent la Perth 100 de yarzi 
In 11.2 sec ! Shirley a declarat că va 
participa la competiții și în 1962.

• FEDERAȚIA chiliană de fotbal a 
propus ca jucătorii echipelor care vor 
participa la turneul final al campiooa- 
tul ui mondial să poarte, în afara nume
relor obișnuite, și numere mai mici, în 
față, pe partea dreaptă a tricoului.

• ECHIPA de hochei pe gheață 
„Djurgaarden**,  una dintre fruntașele 
hocheiului suedez, deține un record unic 
în țara sa. A susținut 50 de meciuri 
de campionat fără a înregistra nici o 
înfringere, intrecînd în felul acesta re
cordul deținut de echipa F. C. Malmo, 
care a obținui în serie 49 de victorii în 
campionat

22. Cît despre ameliorarea condițiilor 
de vizionare și o reducere a prețurilor 
de intrare, nici o vorbă...

• FEDERAȚ1A de atletism a Gre
ciei se află într-o situație căreia nu-i 
găsește deocamdată soluție. Singurul 
stadion din Grecia unde se poate orga
niza un concurs internațional de atle
tism în bune condiții este stadionul o- 
limpic din Atena. El are însă o încli
nare care face ca performanțele de la 
suliță, de exemplu, să nu poată fi omo
logate ca recorduri Este cazul perfor
manțelor lui Pierrakos (Grecia) cu 
74,25 m și Macquet (Franța) cu 83,42 
m, realizate în 1961.

• BILETELE de intrare pentru Jocu
rile Olimpice de la Tokio vor fi puse 
în vînzare la 1 aprilie 1963. Aproxima
tiv 200.000 de bilete vor fi vîndute în 
străinătate.

• IP ALTER Winterbottom, fostul se
lecționer unic al echipei de fotbal a An
gliei, a părăsit acest post, devenind se
cretar federal în locul lui va fi numit 
fostul internațional Billy Wright, care 
s-a ocupat în ultimul timp de echipa 
de tineret a Angliei.

• LA ZAKOPANE. în R. P. Polonă, 
se vor disputa între 17 și 25 februarie 
campionatele mondiale de schi, probele 
nordice. Și-au anunțat participarea 14 
țări cu 335 de persoane. Cel mai mare 
număr de concurenți: Finlanda (45). 

R.D.G. (40) și U.R.S.S. (39). Schiorii 
sovietici, finlandezi și italieni și-au a- 
nunțat sosirea la Zakopane pentru pri
mele zile ale lui februarie.

• VIZITATORII unui mare magazin 
din orașul Toronto (Canada) pot vedea 
un spectacol neobișnuit. La intrarea 
principală este amenajat un mic pati
noar artificial pe care evoluează tot 
timpul zilei o pereche de patinatori ar
tistici. Se schimbă costumele, se schim
bă reclamele luminoase ale celor mai dife
rite firme, patinatorii rămîn însă aceiași. 
Numele acestor reclame vii ? Boby Paul 
și Barbara Wagner, tripli campioni mon
diali și ciștigători câ medaliei de aur la 
Jocurile Olimpice de la Squaw Valley. 
Fără comentarii...

• PORTARUL de fotbal brazilian 
Gilmar, care a făcut parte din națio
nala braziliană la campionatul mondial 
din Suedia, a fost transferat de la Co
rinthians Sao Paulo la F. G. Santos, 
echipa în care joacă Pele.

• DUPĂ cum se anunță, prima e- 
chipă europeană care va face deplasare 
în Chile în vederea campionatului mon
dial de fotbal va fi cea a Italiei. Fot
baliștii italieni vor pleca în America de 
sud în cursul lunii aprilie, adică cu a- 
proape o lună înainte de începerea tur
neului.

9 IN ULTIMELE rile ale anului 
1961 reprezentativa de fotbal a R. F. 

Germane a intrat în cantonament în ve
derea campionatului mondial. Debutul 
l-a făcut cu... slîngul. Susținînd un 
meci amical cu S. V. Hamburg, repre
zentativa Germaniei occidentale a fost 
învinsă cu 4 — 3.

• FEDERAȚIA poloneză de schi va 
organiza în cursul acestei luni un tur
neu „al celor trei trambuline- contînd 
ca etapă de pregătire pentru campio
natele mondiale de schi de la Zakopane. 
După concursul de la IFisla săritorii se 
vor întrece pe trambulina de la Szczyrk, 
încheindu-și întrecerea pe trambulina de 
la Zakopane, care permite efectuarea 
unor sărituri de peste 100 m.

9 FEDERAȚIA de ciclism din R. D. 
Germană a primit o invitație din partea 
forului de specialitate englez pentru 
a-și trimite reprezentanți la Turul Ma
rii Britanii, care se va desfășura între 
11—23 iunie. Asemenea invitații au 
mai primit și federațiile de ciclism din 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, Danemarca ș.a.

• LA JOCURILE Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck va fi instalată o cen
trală electronică pentru înregistrarea re
zultatelor. In momentul terminării 
cursei, pe o placă luminoasă se va putea 
citi numele și timpurile realizate de 
primii concurenfi, precum și citeva date 
biografice ale fiecăruia dintre ei.

9 MAI MULTE echipe de fotbal din 
R. S. Cehoslovacă vor pleca în curînd 
în turnee în diferite țări de pe glob. 
Astfel, Spartak Sokolovo va evolua în 
Cipru, Siria, Irak, R.A.U. și Liban. 
Spartak Hradec Kralove va juca în In
donezia, Singapore și Malaia, iar Slovan 
Bratislava în Paraguay, Mexic ș.a. 
Banik Ostrava va evolua în Cuba.

• Cu prilejul unui concurs de atl 
tism desfășurat la Melbourne, Pame 
Kilborn a stabilit un nou record 
țării sale în proba de săritură în lu 
gime cu o performanță de 6,21 m.

• In cadrul unei tentative care 
avut loc pe pista velodromului d 
Zurich, ciclistul elvețian Elîred Rueț 
a stabilit un nou record mondial 
orei pe teren acoperit realizînd 46,8 
km. Vechiul record era de 45,843 k 
și aparținea din anul 1959 aceluii 
ciclist

• Cunoscutul campion maghiar 
box Laszlo Papp își continuă preg 
firile în vederea noului sezon intern 
țional. La 2 februarie Laszlo Papp 
întîlni la Viena pe H. Wohlers, cat 
pionul R. F. Germane la cafegot 
mijlocie.

• Cea de-a 37-a ediție a tradiți 
naiului cros internațional care s-a ds 
fășurat în seara zilei de 31 decembi 
1961 pe străzile orașului brazilian S 
Paulo s-a încheiat cu victoria at 
tului englez Hyman, care a realiz 
pe cei 7.400 m timpul de 21:24,7 (( 
mai bun timp înregistrat pînă acurr! 
La 4 min. după învingător a sosit B 
kila Abebe.

• In cadrul „Cupei Campionii 
Europeni" echipa feminină de basch 
Slovan Orbis (R. S. Cehoslovacă) 
dispus cu scorul de 60—56 (34—1' 
de „Voros Meteor" Budapesta. Retur 
acestui joc va avea loc la 10 ianu 
rie la Praga.

• Turneul internațional masculin 
baschet de la Varese a fost cîștig 
de echipa italiană Ignis, care în fina 
a învins cu 65—61 (29—21) echii 
Virtus Bologna.
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