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echipe, intr-un atractiv turneu final
ampionatului republican de hochei pe gheață
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Organ al Uniunii de

interesant duel pentru puc între Florescu și Szabo I. Fază din partida 
Steaua—Știința București disputată în campionatul Capitalei
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lie mai bune echipe de hochei pe 
Iță din țară, din nou în întrecere... 
Icepînd de azi dimineață, Steaua, 
Ița București, Știința Cluj, Voința 
[curea Ciuc, Tirnava Odorhei, Stea- 
roșu Brașov, Metalul Rădăuți și 

unul Sebeș Alba se vor întrece pe 
ța patinoarului artificial din par- 
„23 August" pentru ocuparea pri- 
fr patru locuri în clasament, și, 

pentru participarea, în luna mar-

argument, ci și comportarea hocheiști- 
lor militari în campionatul Capitalei, 
pe care l-au „absolvit" numai cu vic
torii, cele mai multe la scor, pledează
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PRIMELE JOCURI
Metalul Ră- 

. __ _ Șuria-
18: știința Buc. — Tirnava 
ora 20; voința M. Ciuc -

Ora 9: ștlinta Cluj — Met. 
ora 11. steaua - Șurianul, 

a 18: Știinta Buc. — Steagul roșu 
•așov. ora 20: voința M. Ciuc - 
raava.

hzi. Ora 9: Steaua
uți, ora 11: Știința Cluj 

11, ora '" ' “
jorhei,
L roșu.
MIINE: 
fâăuți.

lla turneul final, tur-retur, pentr<r 
tmnarea echipei campioane a țării, 
mafiile care în urma turneului ce 
Inaugurează azi nu vor reuși să se 
eze în primele patru locuri, vor 
licipa, în continuare, la un turneu 
[ru locurile 5—8 ale campionatului 
iblican.
Irițăsțd lista echipelor participante 
kgem'ia concluzia că cele mai mul- 
fanse sînt de partea actualei cam- 
ne, formația bucureșteană Steaua, 

numără în rîndurile sale nu mai 
n de 7 componenți ai lotului re- 
fentativ. De altfel, r.u numai acest

fotbaliști rom mi peste hotare 
Steaua învingătoare in Irak, 

iar Dinamo la Atena
Două din echipele noastre de fotbal 

din prima categorie au susținut marți 
noi jocuri peste hotare. Este vorba de 
echipele bucureștene Steaua și Dinamo. 
Iată citeva amănunte în 
aceste întilnirî, încheiate 
fotbaliștilor noștri.
STEAUA ȘI-A ÎNCEPUT 

IN IRAK
O telegramă primită 

Bagdad, capitala Irakului, ne 
vești în legătură cu turneul 

bucureștene de iotbal Steaua, A-

GIMNASTICA IN PRODUCȚIE — 
MIJLOC DE ÎNTĂRIRE A SĂNĂTĂȚII 

J»

ȘI DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
legătură cu 
cu victoria

TURNEUL

ieri 'de la 
anunță 
echipei

(Continuare în pag. a 4-a)

(tineret)—Budapesta. Tinărul Ion Popescu 
direct pregătindu-se să arunce la poartă

Fază din meciul București 
depășit adversarul

și-a

„Cupa orașului București" la handbal in 7

De-a lungul primelor
Iu mai rămas doar trei zile pînă 
începerea celei de a IV-a ediții a 
Ipei Orașului București" la hand- 
I în 7, competiție înscrisă la loc
I frunte în calendarul activității 
Idbalistice internaționale. Nerăb- 
ra cu care amatorii acestui spori 
[aptă primele jocuri este întru-
II justificată, mai ales dacă ținem 
Ina că la fiecare din cele trei 
Iii consumate, echipele participan- 
pu fost din cele mai bine cotate 
handbalul mondial, iar spectacolele 
lite au îneîntat pur și simplu mi- 
I de spectatori. O privire retros- 
[ivă în desfășurarea edițiilor tre- 
l ne prilejuește desigur frumoase 
Intiri...
ANUARIE 1959. Prima mare com- 
Iție de handbal în 7 organizată în 
| noastră. I n 
a mo București
ppțională victorie în fața Duklei 
ga cu scorul de 15—14 (meciul a

turneul masculin, 
debutează cu o

contat și pentru „Cupa Campionilor 
Europeni"). In ziua următoare însă, 
dinamoviștii au cedat în mod surprin
zător Științei Timișoara (11—13), 
iar în meciul decisiv ei au pierdut io 
fața redutabilei formații daneze 
H. G. Copenhaga cu 9—11. Astfel, 
primul loc a revenit handbaliștilor 
danezi, ei fiind urmați de Dinamo 
București (cu un golaveraj superior), 
Dukla Praga, Știința Timișoara și 
București (tineret). La fete, repre
zentantele aceluiași club din Copen
haga au cîștigat competiția (neînvin
se), iar pe locurile 
clasat în ordine: 2. 
dapesta, 4. Olimpia 
București (tineret).

IANUARIE 1960. Primele victorii 
romînești în această competiție. Echi
pa masculină a Bucureștiului dispune 
cu 15—13 de selecționata orașului 
Praga și cu 21—12 de H. G. Copen
haga — principalele sale adversare —

următoare s-au
Zagreb, 3. Bu- 

București, 5.

gat program competițional de schi 
la Predeal și Poiana Brașov

apă cum am mai anunțat, pîrtîile de 
1 ale Predealului găzduiesc astăzi în- 
erilp din cadrul concursului dotat cu 
pa Voința», La startul diferitelor pro- 
participă cei mai buni schiori fon- 
i. printre care, Petre Dinu, Stelian 
guș, Gheorghe Bădescu, Gheorghe Vil- 
, Gheorghe Cincu sl Gheorghe Cim- 
i. In programul anunțat inițial a in- 
enit o schimbare, în sensul că intre-

„Cupei Olimpia* nu vor mai avea 
V Predeal, ci pe piftiile din Poiana

As* incit după concursul de as- 
la Predeal schiorii fondiști vor

Poiana Brașov unde iși vor

disputa intîietatea sîmbătă și duminică. 
De notat făptui că Ia competiția „Cupa 
Olimpia» se desfășoară și probe de sări
turi.

★
Profiting de faptul că în ultimele zile 

a nins și ia Poiana Brașov, Clubul spor
tiv școlar Luceafărul Brașov organizea
ză siimbâtă si duminică un concurs des
chis juniorilor, programul întrecerilor 
cuprinde probe de slalom special și u- 
riaș.

locul I. Clasamentul în
2. Praga, 3. H. G. Copen-

con-ocupînd 
tinuare: _
haga, 4. Sarajevo, 5. București (ti
neret). In întrecerea feminină, cele 
două reprezentative ale capitalei noas
tre au avut de asemenea- o compor
tare excelentă. In meciul decisiv al 
turneului, echipa de senioare a în
vins pe H. G. Copenhaga cu 11—9, 
ocupînd primul loc, iar cea de tineret, 
cu două victorii frumoase în fața 
mației orașului Praga (9—3) și 
lecționatei Vojvodina (10—7), a 
minat pe locul Iii in clasament 
urmat: 4. Vojvodina, 5. Praga.

IANUARIE 1961. La Cluj, repre
zentativa masculină de seniori a 
Bucureștiului își menține trofeul, 
după o frumoasă suită de victorii: 
18—14 cu selecționata U.R.S.S., 16— 
13 cu Banja Luka (o veritabilă for
mație a R.P.F. Iugoslavia) și 18—9 
cu Budapesta. Un alt rezultat exce
lent: București (tineret) — Banja 
Luka 19—14. Clasament final: 1. 
BUCUREȘTI, 2. Selecționata U.R.S.S„ 
3. Budapesta, 4. București (tineret), 
5. Banja Luka.

In luna februarie, la București, are 
loc turneul feminin. Din nou victorie 
romînească. Echipa de senioare ter
mină întrecerea neînvinsă : 13—6 cu 
Berlin, 8—3 cu Belgrad și 10—10 
cu Budapesta. Deși a întrecut echipa 
Belgradului cu 9—7, echipa de tineret 
a Capitalei ocupă doar ultimul loc. 
Clasament general: 1. BUCUREȘTI, 
2. Budapesta, 3. Belgrad, 
5. București (tineret).

Ce va fi în ediția 1962 ? 
răspuns îl vom primi abia 
viitoare cînd se va încheia 
echipelor masculine.

o.

for- 
se- 
ter- 
Au

Oricine vine în 
vizită la locul nos
tru de muncă, între
prinderea Metalur
gică Flacăra Ploiești, 
vadă aproape pe toți cei ce muncim aci 
făcînd gimnastică in producție în fie
care dimineață in jurul orei 10,30. A- 
ceasta, deoarece pentru muncitorii, teh
nicienii și funcționarii întreprinderii a 
devenit un fapt obișnuit ca la jumă
tatea zilei de muncă să iasă timp de 
citeva minute afară la aer curat și să 
facă exerciții de gimnastică.

Dar trebuie să spun că această ac
tivitate nu s-a desfășurat totdeauna 
la fel de bine în cadrul întreprinderii 
noastre. Pe la începutul anului trecut 
gimnastica in producție avea un ca
racter sporadic, programul executin- 
du-se destul de rar, mai mult atunci 
cînd iși aduceau aminte instructorii 
voluntari. Am discutat această proble
mă cu președintele asociației noastre 
sportive Flacăra I.M.S. și apoi sub in
drumarea organizației de partid s a 
ținut o ședință la care au participat 
sindicatul, organizația U.T.M. și ingi
nerul șef. Cu acest prilej au fost dis
cutate împreună cu consiliul asociației 
sportive metodele cele mai eficiente pen
tru consolidarea șî extinderea gimnas
ticii în producție. In primul rind s-a 
liotărit ca, avind ajutorul consiliului 
orășenesc U.C.F.S. și al medicului în
treprinderii să se stabilească precis sec
toarele de muncă unde se poate practica 
cu rezultate bune gimnastica în pro
ducție. După aceea, s-a organizat cu 
sprijinul sindicatului o intensă muncă 
de popularizare a acestei activități, ceea 
ce a făcut să crească interesul mun
citorilor pentru practicarea zilnică a 
gimnasticii în producție. Măsurile a- 
cestea s-au dovedit eficiente și, de-a- 
tunci, în fiecare dimineață, muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii întreprinderii 
noastre practică gimnastica în pro
ducție. Programele ce se execută sînt 
luate din lucrarea „Gimnastica în pro

ducție" și ele sînt aplicate cu avizul 
medicului întreprinderii. In acest sens 
este însă necesar un sprijin mai activ 
din partea clubului sportiv orășenesc 
Ploiești, care nu se preocupă în sufi-

GAVRIL BODA
Directorul întreprinderii 

Metalurgice Flacăra Ploiești

va putea să ne

cientă măsură de 
indrumarea instruc
torilor voluntari.

Nu de puține ori 
să stau de vorbă cu

r

am avut prilejul __  ...
muncitori sau tehnicieni despre această 
problemă. Cea mai mare parte a celor 
cu care am vorbit au fost de părere că 
gimnastica în producție reprezintă un 
bun mijloc de creștere a productivității 
muncii, de intărire a sănătății. Spre e- 
xemplu, Aurel Neamțu ( șef de echipă la 
atelierul mecanic) îmi mărturisea că e- 
xercițiile de gimnastică folosesc foarte 
mult muncitorilor. După executarea pro
gramului ei se simt bine, au mai multă 
poftă de lucru, sînt înviorați. Discutind 
cu tovarășul Neamțu în special despre 
felul în care această activitate influen
țează productivitatea muncii, am aflat 
că de cind se practică gimnastica în 
producție la atelierul mecanic sarcinile 
de plan sînt îndeplinite cu mai multă 
operativitate. De aceeași părere a fost 
și ing. Maria Bejan, șeful atelierului 
de emailaj, care a propus ca munci
torii din această secție să nu practice 
gimnastica in producție în timpul ier
nii afară, ci intr-un spațiu adecvat, 
situat în vecinătatea locului de muncă. 
Problema a fost discutată cu medicul 
întreprinderii, de la care s-a primit aviz 
favorabil, ținindu-se seama că dacă 
muncitorii ar fi ieșit în lunile mai reci 
în curte pentru executarea gimnasticii 
in producție ei ar fi schimbat prea 
brusc temperatura.

Extinderea pe care o cunoaște gim
nastica in producție în cadrul între
prinderii noastre se datorește și acti
vității pe care o duc instructorii vo
luntari. Tinerii muncitori loan Coadă, 
llie Ignătescu și Letiția Oprescu și-au 
însușit repede exercițiile și se stră
duiesc să le aplice cit mai bine cu 
muncitorii, tehnicienii și funcționarii, 

în încheiere, aș vrea să propun nou
lui club orășenesc înființarea unui ca
binet metodic pentru instructorii volun
tari care ajută la practicarea gimnas
ticii in producție. In cadrul unui ase
menea cabinet metodic s-ar putea face 
un prețios schimb de experiență, s-ar 
discuta probleme legate de îmbunătă
țirea activității.

Schi în „Parcul Copilului44
Pe stadionul din „Parcul Copilului". cunoscut sportivilor din Capitală 

loc de desfășurare a unor partide de rugbi viu disputate, covorul ză-ca ... _
pezii nu s-a subțiat deăt foarte puțin. De aceea, larma rugbiștilor a fost 
înlocuită de cea a iubitorilor sporturilor de iarnă. Pe aleile parcului, pe mic'le 
lui pante, întrecerile de săniuțe, cele ale schiorilor mari și mici se țin lanț 
iar oamenii muncii din cartier, de multe ori spectatori ad-hoc, încurajează cu 
însuflețire, pe concurenți. Fotoreporterul nostru a surprins, cu citeva zile 
în urmă, un crimpei dintr-o astfel de întrecere, etapă a unui concurs pe aso
ciație. Fără a trebui să facă față capricioaselor porți de slalom dar, luptîn- 
du-se totuși cu dificultățile unui teren prea puțin înclinat, tinerii schiori, 
membri ai asociației sportive Grivița Roșie, se îndreaptă cu energie spre 
sosire. Cine va învinge ? Este greu de spus. Deocamdată, „se rulează 
pluton...

4. Berlin,

Foto : Tudor Chiorearin

Un prim 
săptămîna 
întrecerea



„Promoția" patinoarului „23 August"
Vă mai aduceți aminte? Cind ți-era 

mai mare dragul să vezi un meci de 
campionat, începeau să curgă streși
nile și erai obligat să faci cale în- 
toarsă de la stadionul „Dinamo" sau 
de la Centrul de antrenament nr. 2 ?

...„Și au fost destule ierni „dulci“ 
cind, uneori, era imposibil să joci 
vreun meci de hochei în Capitală. 
După ce așteptam zadarnic zile întregi 
(pierzind timp și bani) să vină gerul... 
mutam locul de desfășurare a campio
natelor in alte orașe", își deapănă a- 
mintirile Ion Tiron, antrenor secund 
al reprezentativei noastre de hochei. 
,A venit însă anul 1958, continuă el. 
Ultimul an cind am apărut pe gheață 
— de astă-dată pe gheața patinoarului 
artificial — în partide oficiale de cam
pionat și cind am predat... crosa ce
lor care pentru prima oară aveau să 
îmbrace echipament de hochei".

Di* octombrie pînă prin mijlocul 
lui aprilie patinoarul artificial stă la 
dispoziția hocheiștilor și patinatorilor. 
Un mic— paradiis al sportivilor. Aici, 
unde Jiocheiștii di* .națională- iș« 
desăvârșeau măiestria, cei mici erau 
iuițiați, de antrenori p-icepuți, ii tai
nele acestui frumos sport. De-abia 10 
primăveri nmin Vlad Patraulea la 

pari*oar*.'»r_ Ari, la virsta 
de 14 ani, Vlad Patrcules împreună ca 
T. Ivănescu și Gh. Tibâcaru, toți trei 
din .promoția- noului patinoar. for
mează prima linie de atac a 1T.B- 
«luiUa tzaăr care a nceput 
hocheiul o dotă cu iafUnțarea pati
noarului artificial este p Edscrd Pa
nă. astăzi component al lotului repre
zentativ. Să-i mc: tașiraiai și pe Cei
lalți drn noua generație de hocheiști? 
E destal si amintim că întreaga e- 
chipă a n o bnă parte a
făcătorilor de la București P
din alte formați: din Ctptlală aa luai

Sfatul experrnentat este întotdeauna binevenit: tînăra campioană
Cristina Patraulea, care și-a cizelat tehnica pe noul patinoar artificial, asistă la 

Foto: T. Roibu

Ciasamentul
primilor noștri jucători 

pe anul 1961
Comisia de competiții și clasificări 

din cadrul F-R.T. a alcătuit urtnă- 
toureie clasamente ale ceior mai buni 
iucălori și jucătoare pe anul 196! : 
BARBAT1: I. I Tiriac. 2. Gh. Viriru. 
3. G BoscK 4 A Bardan. 5 Q Sis
tase. 6 E Cristea. 7. V. Seresler. 
8. Șl Georgescu. 9 D. S'iziru, 10—II-
I. Ralosi și P. Mârmureanu. 12. L 
Juhasz; FEMEI: 1. SUna Itina. 2- 
Jiriiela Samian. 3—l Hermina Brenner 
și Eleonora Roțianu. 5—6. Aneta Ve- 
rooe și Cristina Doboșiu, 7—8. Lhia 
Avram și .Mariana Giogolea. 9—16. 
Ecaterina Pusrtai și Erika Banyai.
II. Sanda Ciogoiea, 12. Inge Bosch.

pregătirea unei— viitoare campioane 

erora ta m:nâ abia in primăvara lui 
B58!

Vă mai aduceți aminte de campio
natele republicane de patinaj artistic 
din anul 1954? Atunci au apărut ulti
ma oară să culeagă lauri pe luciul ar
gintiu al gheții sportivi ea— părul ar
gintiu. ' Unii dxatre ei erau invincibili 
ptnd la etatea de 40—15 de ani. Alții, 
din lipsă de concurenți. mai partici
pau la finale chiar la virsta— bunici
lor. Unde era ră învețe să patineze și 
să-și desirirșeascâ cunoștințele tehni
ce tinerele talente înainte de construi
rea patinoarului artificial? Dar iată 
ei a cpc—.t o nouă construcție in ghi
dul bazelor sportive ți o dată cu ea 
o pleiadă întreagă de tinere talente 
dornice de afirmare.

Chiar ia ana! următor la lupta pen
tru titlurile de cei mai buni patina
tori «a participat elevii foștilor cam- 
pioni. care și-au cizelat cunoștințele 
pe patinoarul artificial. Și azi, pe lista 
campionilor țării, a ciștigătorilor î> 
medaliaților la diferite concursuri re-

publicane, pe lingă tinerii Cristina 
Patraulea și Radu Ionian au mai apă
rut alți cițiva, care pe timpul con
struirii patinoarului artificial urmau 
încă școala elementară sau nici nu a- 
pucaseră să învețe abecedarul. Roxana 
Găbunea, Elena Moiș, Dana Gheor
ghiu, Aurica Ion, Lucian Florescu, 
Radu Marinescu. Sandu Drago?, Vaier 
Bică ?i alții și-au pus prima oară 
patinele Pe gheața noului patinoar. 
Tot aici și-au însușit primele noțiuni 
tehnice recordmanii la patinaj viteză 
juniori Vlad Patraulea, Victor Soti- 
rescu și ciștigătorii de concursuri re
publicane Viorel Tomescu, Zvetlana 
Busuioc Și alții

In 1S62 se împlinesc patru ani de 
la deschiderea patinoarului artificial 
„23 August-. Iată, că. datorită posibi
lităților create de partid și guvern, in 
acest scurt răstimp, a crescut o nouă 
generație de hocheiști și patinatori. 
„Promoția" patinoarului artificial „23 
August-,

AL. INOVAN

Crâtiu Balaban (Dinamo București) și Maria Both (C. S. Mureșul)— 
ceie mai bune a probele de liber și respectiv spate

IM M IABOL

1 Cristina Balaban (Din. Buc.)
2. Anca Trohani (C.S.S. Buc )
1 Mâriuca Rotaru (Rapid Buc.)
4. Eva Nagy (C-S.S. Harghita TH.
5 E..sabe-.a Totan (C.SS. Buc.) 

— Ingria Rothe (Dinamo Buc.)
7. Margareta Wittgenstein (Progr. 

Buc.)

I. Vasilica Rotaru (Din. Buc.)
9. Ana Waldman (C.S.S. Cluj) 
‘ Maria Both (C.S. Mureșul Tg.ie.

1:134

1. 
2.
2.
4.
5.«.
7.

Opt echipe, intr-un atractiv turneu final
pentru pronosticul nostru ci Steaua 
iși va menține și de data aceasta pri
mul loc in ierarhia echipeior noastre 
fruntașe in această dîscipLnă spoct'vă. 
Un lucru imtrjcirător este aceia că in 
rindurile echipei noastre campioane au 
fost promovați o serie de jucători noi. 
tineri, care s-au remarcat in campio
natul de juniori. Rămine numai ca an- 
trenorul să-i promoveze cu curai sâ-i 
folosească fără reținere, mai ales că 
Steaua va intilni unele echipe care, in 
mod normal, nu-i pot ridica decit pro
bleme de_ scor.

Progresele realizate in acest sezon 
de Știința București o situează printre 
aspirantele îndreptățite la un Ioc frun
taș in clasament. Să nu uităm că stu
denții bucureșteni au elemente de certă 
valoare ca Ferenczi, Ciobotaru. loa- 
novici, Țîriac și că in campionatul 
Capitalei au făcut două meciuri „strin- 
se“ cu Steaua. Foarte bună ni s-a pă
rut apărarea lor, în timp ce atacul va 
trebui să cîștige in maturitate (in spe
cial linia a doua). Deși au pierdut 
partida cu Știința București din ca
drul Cupei „30 Decembrie", studenții 
clujeni (avînd acum in formație și pe 
Biro, Cazan II. Otvos) prezintă o gar
nitură îndreptățită să aspire nu numai 
la o revanșă in fața Științei București 
dar și să... reediteze surpriza din cam
pionatul trecut, cind au fost singura 
formație învingătoare a echipei cam
pioane. Cu atit mai mult, cu cit pro- 
.gramul este convenabil clujenilor, ei 
•avînd în primele etape o serie de par
tide ușoare, care-i pot ajuta să se pună 
la punct cu patinajul înaintea meciu
rilor grele, suplinind astfei — în parte 
— handicapul lipsei de antrenament de 
regularitate.

O formație capabilă de surprize pre
zintă Voința Miercurea Ciuc. Este drept 
că nu mai beneficiază de serviciile mul
tor jucători pe care-i avea anul trecut, 
dar a și primit cițiva noi, cărora li se a-

daugă elementele tinere pe care antre
norul Paul Sprencz Ie-a promovat ca 
in fiecare an. de altfeL Dacă va avea 
destulă omogenitate; Voința se poate 
califica intre primele patru. Va tretmi 
insă să înrîngă dorința de afirmare a 
Steagului roșu Brasov care, in acest 
an. și-a întărit simțitor lotul și a evo
luat promițător in campionatul regio- 
naL

Metalul Rădăuți are un lot mai re
dus, dar — după spusele antrenorului 
Tomocid — cu aEt mai domic de a 
face o figurâ frumoasă. In campiona- 
natul regkxuL râdăuțeni: au învins pe 
Dinamo Suceava cu 10—2 și 8—0 și 
pe Rap:d Vatra Domei cu 11—5 și 
II—1. Șurianul prezintă un lot înti
nerit. iar Tirnava Odorbei (pentru pri
ma oară prezentă intr-un turneu final 
al campionatului republican) se ba
zează pe îmbinarea experienței fraților 
Torok cu elanul unui mare număr dc 
jucători tineri. Această succintă pre
zentare a echipeior ne dovedește că ne 
aflăm in fața unui campionat intere
sant de-a lungul căruia putem urmări 
jocuri de calitate, viu disputate, dina
mice, in care echipele vor lupta cu toa
tă ardoarea pentru ocuparea unui loc 
cit mai bun in clasament.

Așadar, un campionat atractiv, pe 
care sîntem siguri că numeroșii ama
tori de hochei pe gheață din Capitală 
vor ști să-l aprecieze și — prin pre
zența lor în număr mare și încurajă
rile pe care le vor adresa echipelor — 
vor contribui la deplina reușită a com
petiției.

Din partea jucătorilor, antrenorilor, 
arbitrilor ca și din partea tuturor celor 
angrenați în buna organizare și des
fășurare a celei mai importante compe
tiții interne în această disciplină, aș
teptăm strădania necesară pentru a 
contribui, fiecare în felul său, la succe
sul deplin al campionatului.

».
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L
2.
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4.
5.
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400 M LIBER 
Cristina Balaban 
Anca Trohani
Eva Nagy 
Vasilica Rotaru
Ana Waldman
Măriuca Rotaru
MihaeLa Zarchievici (Progresul 
Buc.)
Maria Giogolea (Rapid Buc.) 
Maria Both
Dita Langer (Olimpia Reșița) 

IM M SPATE
Marla Both
Henrieta Tincoca (Dinamo Buc.) 
Ana Trohani
Cristina Balaban
Margareta Wittgenstein 
Bdiko Csordas (C.S.M. Cluj) 
Monica Dlmescu (C.S.S. Buc.) 
Eva Klein (C.S.S. Cluj) 
Bisabeta Totan
Florentina Rarr.bosec (C.S.S. 
Bum

- Lia Nedelea (Știința Buc.l

1:14,1
1:14,3 

M->
1:14.4

Primele

Vești din asociațiile
ÎNTRECERILE SPARTACMIADEI

In majoritatea raioanelor regiunii 
Maramureș, în orașele Baia Mare și 
Satu Mare, întrecerile Spartachiadei 
de iarnă cunosc succese frumoase. 
In raionul Oaș, la buna organizare 
a concursurilor și-au adus contri
buția și directorii căminelor culturale. 
Tinerii din Negrești și-au amenajat 
prin muncă patriotică un patinoar, 
iar cei de la Știința Negrești, Recolta 
Livada și Voința Prilog și-au procu
rat garnituri de șah. Pînă acum 1500 
de tineri din raion și-au 
întîietatea 
trîntă.

In raionul Lăpuș s-au înscris pînă 
în prezent 8.000 de tineri, au fost 
procurate două mese pentru tenis, 
15 garnituri de șah și alte materiale 
necesare probelor. In această direcție 
exemple frumoase sînt comunele Tîr- 
gu Lăpuș și Rohia. In Copalnic, Mă- 
năștur, Rohia și în centrul miner 
Cavnic, 150 de tineri au concurat la 
șah și săniuș, iar la Făurești și Tg. 
Lăpuș au fost amenajate cluburi, 
unde se joacă tenis de masă și șah.

In raionul Vișeu asistăm la o fru
moasă colaborare între secțiunea ra
ională de învățămînt și cultură a 
sfatului popular și U.C.F.S. Cadrele 
didactice, directorii căminelor cultu
rale și comisia raională de propagandă 
a U.C.F.S. au dus aci o susținută 
muncă de popularizare a competiției. 
In ceea ce privește baza materială, 
asociațiile sportive Victoria Vișeul 
de Jos, Avintul Leordina, Maramu
reșul Rușcova, Prislopul Borșa-sat, 
Voința Săcel ș.a. au fost dotate cu 
mese de șah și tenis. Membrii aso
ciației sportive școlare Steaua roșie 
din Vișeul de Sus și-au amenajat un 
club. In întreg raionul, din cei 6.000 
de participant la Spartachiadă, 3.500 
au concurat pînă in prezent la schi 
fi săniuțe, profitînd de zăpada care

disputat
la schi, gimnastică și

IN REGIUNEA MĂRĂMUR
a căzut din abundență. In cadrul 
sociației Victoria Vișeul de Jos, 
primul loc s-a clasat la schi Sitn 
Pascu, la șah Vasile Tomoioagă, 
la tenis de masă loan Năsui.

Vișeul de Sus cîști 
Zavatschi și Magdali 
schi, iar la Marami 
tot Ia schi, au cîști

la tenis de 
Steaua roșie 
lorii sînt G. 
Davidovici la 
sul Rușcova, 
Paul Popovici și Irina Horvatti. 
fine, merită a fi subliniat faptul 
în ultimele săptămîni — datoi 
bunei organizări și popularizări 
Spartachiadei — încă 200 de tir 
și tinere din comunele Rușcova, D 
gomirești, Vișeul de Jos ș.a. au 
venit membri ai U.C.F.S.

In raionul Satu Mare cifra part 
panților la Spartachiadă a al
10.000 (dintre care aproape 3
fete). De remarcat că aci concursu: 
s-au desfășurat la 9 discipline și 
ziarele locale „Drapelul roșu" 
„Dolgozo Nep“ din Satu Mare 
popularizat intens pregătirile și d 
fășurarea Spartachiadei. Cu acest | 
lej la școala medie Mihail Emine 
și la școala profesională Unio au f 
amenajate noi cluburi. Evidetiț 
merită și asociațiile sportive Olii» 
și Unio.

O trumoasă „carte de vizită", f 
zintă și raionul Cărei, unde în pri 
etapă au luat startul 7000 de tin 
Asociațiile sportive înfrățirea Tire: 
Recolta Santău, Recolta Sanisl 
Victoria și Știința din Cărei de< 
șoară, de asemenea, o activitate 1 
moașă.

Și în orașul Sighet întrecerile Sp 
tachiadei sînt în j—«------
Au fost amenajate

- curtea școlii medii 
pe arena Foresta, 
mărul concurențiior

plină desfășun 
două patinoare
Filimon Sîrbu 
astfel că și 
la patinaj a ci

V. SĂSĂRANU-coresp.

Duminică dimineață au L

Primele reuniuni oficiale

5:29,9
5:34,a
5:40.6
5:44,7
5:42,3
5:52,7
5:53.5
6:00,5
6:03,0
6:04.7
1:15,7
1:19,6
1:19.8
1:20.5
1:22.6
1:24.6
1-J5.2
1:25,5
1--26.0
1:26.1
1:26.1

întreceri
raional ProgresulO Clubul sportiv 

organizează duminică, în sala Floreas- 
ca II, primul concurs de atletism din 
acest an. La întreceri vor lua parte 
atleți bucureșteni, indiferent de cate
goria lor de clasificare sportivă. Se

De la I.E.B.S.
Se aduce la cunoștința publicu

lui patinator că, din cauza desfă
șurării campionatului republican 
de hochei pe gheață, patinoarul 
artificial din Parcul „23 August“ va 
fi deschis pentru public 
21 ianuarie 
program :

joi 18 ian.
17.

simbătă 20
15—17 

duminică 21 ian.
11—13 și 14—16,30

Biletele pentru jocurile 
nale de handbal în 7 masculin din 
cadrul „Cupei orașului București", 
care se vor disputa în Sala Floreasca 
de la 21 la 25 ianuarie a.c., se pun 
în vînzare incepind de vineri 19 ia
nuarie a.c. la casa de bilete din str. 
Ion Vidu iar în zilele competițiilor 
la casele sălii.

a.c. după
intre 18— 
următorul

1962 între orele 15—

ian. 1962

1962

între

între

orele

orele

intemațio-

Odată cu efectuarea tragerii la sorți, 
care a avut loc aseară la consiliul 
orășenesc U.C.F.S., se poate spune 
că a început concursul republican de 
calificare seniori și campionatul repu
blican individual de juniori.

Aproape toți antrenorii bucureșteni 
au fost prezenți la acest prim și im
portant eveniment pugilistic. Constan
tin Cionoiu, a anunțat că, Grivița 
Roșie va fi reprezentată de 9 boxeri 
juniori și 7 seniori, antrenorul Voinea 
de la Î.T.B. a înscris în cele două 
competiții 13 sportivi, iar Lucian Po
pescu va prezenta la această primă 
etapă a campionatelor 17 pugiliști. In 
total. în Capitală. își vor disputa șanse
le 150 de boxeri începători și de cate
goria a treia. Comisia orășenească de 
box a stabilit ca prima fază a con
cursului republican de calificare se
niori și a campionatului republican 
individual de juniori să aibă loc în 
sala clubului uzinelor Grivița Roșie. 
Se vor disputa, în cadrul etapei I, un 
ciclu de 4 reuniuni, prima gală fiind

programată să se desfășoare dumir 
dimineață, de la ora 10. A doua î 
niune va avea loc la 24 ianuarie 
treia la 27 ianuarie iar ultima în 2 
de 28 ianuarie. Așadar, incepind 
duminică, iubitorii boxului din>"& 
tală vor lua din nou loc în ji 
ringurilor.

Este de așteptat să asistăm 
dispute de mai bună calitate, in c 
boxerii să pună accent pe executa 
corectă a loviturilor, într-un cuv 
să practice un box tehnic. De ase 
nea, considerăm că un aport de< 
bit la desfășurarea calitativă a 
citirilor trebuie să-I aducă arbi 
Ar fi bine deci ca încă de la ace; 
etapă să fie programați pe lingă 
neri și arbitrii cu experiență per 
că sarcina lor va fi tot atit de difi 
ca și atunci cînd vor arbitra în fina 
campionatelor republicane.

VIZITAU ȚĂRILE PRIETENE!

Agențiile $i filialele

ale anului 1962
admit insă maximum patru concurenți 
de probă din fiecare club sau aso
ciație.

• La sfirșitul săptăminii trecute a 
avut loc la Brașov, pe baza sportivă 
a S.M.2. primul concurs de atletism in 
aer liber din acest sezon. Au luat par
te atleți de la clubul sportiv școlar 
Luceafărul, grupa alergătorilor de vi
teză antrenată de prof. M. Ivan. Re
zultatele obținute: BĂIEȚI: 50 m: Al. 
Paraschivescu (1943) 6,5; St. Grozea 
(1947). Oct. Tiron (1946), D. Colibaș 
(1945) și I. Chicomban (1947) toți 6,7 ; 
FETE : Maria Vitalios (1947) și Rodica 
Steian (1947) 7,5 ; Mariana Ronea (1947) 
7,8 sec. (C. GRUIA — coresp. regional)

De la F. R. rugbi
Colegiul central de arbitri convoacă 

pentru luni, 22 ianuarie 1962, la sediul 
Federației romîne de rugbi din str. Va- 
sile Conta nr. 16, etajul II, arbitrii 
de rugbi de toate oategoriile, în vede
rea începerii cursului de perfecționare 
oare se va desfășura în perioada 6—11 
februarie a.c.

O. N. T.
din întreaga țară

primesc înscrieri pentru excurs 
programate în primul trimestru 
anului:

IN U.R.S.S. pe itinerariile
— Chișinău — Kiev — Mosco 

cu trenul.
— Kiev — Leningrad — Mosco 

cu trenul (combinat cu avionul).IN - - --------------
riile

R.P. BULGARIA, pe iții

Ruse — Țîrnovo — Plovdiv 
— Plevna, cu autocarul. 
Sofia, cu trenul.
Ruse — Tîrnovo — Plev 

cu autocarul.
— Tolbuhin, cu autobuzul.
IN ” “ -----------

Sofia

IN 
riul

R.P. UNGARĂ, 
La Budapesta, cu trenul.
R.D. GERMANA, pe iții

— Praga — Karl Marx Stadt ■ 
Erfurt — Leipzig — Dresda —• B 
dapesta, cu trenul.

IN R.S. CEHOSLOVACA, pe i 
nerariul

— Brno — Praga — Karlo' 
Vary — Budapesta, cu trenul.

PROGRAME ATRĂGĂTOARE.
PREȚURI CONVENABILE, i



N O T IE - C O M IE T A IRt IIII Din pregătirile echipelor...
JUNIORII AU CRESCUT!

(Fotbalul este unul din sporturile 
lie.mai iubite la Săcele. In special 
| uzina „Electroprecizia" tineretul îl 
(adică în număr mare. La campio- 
(tul asociației sînt înscrise 7—8 
(hipe, pe ateliere. Așj stind lucrurile 
I și normal ca echipa uzinelor să fie 
( bună valoare. De ani de zile, ea 
(te una din protagonistele campio- 
(tul ui regiunii Brașov. Anul trecut, 
(ei dintre cei mai valoroși compo
rți ai echipei (V. Petrea, P. Iancu 
I F. Lupeanu) au fost promovați în 
(lupele de categorie superioară St. 
(șu și Tractorul Brașov.
I — O să fim codași în campionat — 
li spus atunci numeroși susținători 
| echipei și acestora li s-au adăugat 
(iar și unii dintre conducătorii aso- 
lației
I Doar antrenorul, S. Savu, nu s-a 
leliniștit de loc. Avea cadre tinere, 
(miorii ocupaseră locul II în campio- 
latul regional. Mulți dintre ei se 
pmportaseră remarcabil, iar ca ur- 
pare trei au participat la jocuri de 
(UI și apoi au fost selecționați pen- 
rS .tabăra de vară de juniori de la 
foiana Cîmpina.

La începutul campionatului regional 
e anul 1961—62 spectatorii și sus- 
Inătorii echipei au rămas surprinși t 
h formație au apărut nu mai puțin 
e 7 juniori I Teama de o compor

DE CE N-A FOST LA TNÂLȚIME CHIMIA FAGĂRAȘ...
Comportarea echipei Chimia Făgă- 

laș în sezonul de toamnă a nemul- 
Limit pe susținătorii săi. Și pe bună 
Ireptate. Echipa s-a situat sub nive- 
ul posibilităților și așteptărilor. Se 
repunea, deci, o analiză serioasă a 
Activității secției de fotbal, pentru a 
e scoate la iveală cauzele acestei 
omportări. Un ajutor in această 
kivință l-a dat ziarul „Sportul popu- 
ar“ prin materialul critic apărut in 
ir. 3944, care semnala lipsuri în 
nunca educativă. De fapt, discuțiile

C&onosport
| „Capul de afiș" al concursului de 
[duminică 21 ianuarie îl constituie 
(derbiul" campionatului italian în 
(a^se întilnesc cele două Iruntașe 
pîe clasamentului: I. Fiorentina — In- 
lernazionale.
I Meciul este extrem de echilibrat 
pacă ținem seama că Fiorentina, care 
este gazdă, nu a pierdut decît un meci 
pe teren propriu, iar Jnternazionale 
hu a cunoscut pînă acum înîringerea 
In deplasare.

II. Milan — Bologna. Un meci în 
pare Milan are prima șansă, fără a 
i imposibilă apariția unui .x*.

IU. Roma — Juventus. Roma se 
Bilă pe locul 4 în clasament și nu in- 
jîmplător. Ii acordăm șansă in fata 
lui Juventus.

I IV. Palermo — Catania. Fiind 
(orba de un „derbi sicilian* ne pu
nem aștepta la orice rezultat.
I V. Padova — Lanerossi. Padova. 
Ijucînd acasă va încerca să obțină 
[victoria cu care speră să părăsească 
penultimul loc.
I VI Torino — Lecco. Lecco nu a 
Icîștigat nici un meci in deplasare, 
tu atit mai greu este de realizat acest 
hueru la Torino.

VII. Mantova — Sampdoria. Valoa
rea echipei Sampdoria ne determină 
pă indicăm „x“ și „2“ la acest meci.

VIII. Spăl — Venezia. Spăl nu se 
află pe un loc prea strălucit în cla
sament (13) astfel că va încerca să 
și-l îmbunătățească in această etapă.

IX. Atalanta — L'dinese. Pronostic 
■1“»1 •

X. Bari — Modena. Primul pro
nostic „x“, dar este posibilă și vic
toria gazdelor, în ciuda ultimului loc 
ocupat în clasament.

XI. Verona — Messina. Pronostic 
1, X.

XII. Alessandria — Lazio. Deși 
joacă in deplasare, Lazio poate ob
ține, în cel mai rău caz, un meci egal.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronocxpres Nr. 3 din 
17 ianuarie 1962 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

32 44 27 13 26 8
11 18

Fond de premii 499.840 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 24 ianuarie 1962 în București, 
Btr. Doamnei nr. 2, la ora 19.

^Rubrică redactată de Loto-Prono- 

tare nesatisfăcătoare a sporit. Dar 
timpul avea să-și spună cuvîntul. 
Seriozitatea în antrenamente, dragos
tea acestor tineri pentru echipa care 
reprezenta pe harnicii muncitori ai 
uzinei au făcut ca la sfîrșitul turu
lui echipa să ocupe locul 11 în seria I 
a campionatului regional. Cine sînt 
acești șapte tineri ? L. Forgaci, A 
Pricop, I Pinghel, V. Mazilu, I. Din- 
că și I. Nanu, de curînd absolvenți 
ai școlii profesionale de pe lingă 
uzină, precum și N. Ulmeanu, încă 
elev la această școală.

Acum, dacă întrebi pe scepticii din 
urmă cu cîteva luni, ce părere au 
despre echipă, primești un răspuns 
cam în felul acesta:

— Anul acesta. Rulmentul (lide
rul seriei) este mai bun ca noi, dar 
la anul juniorii noștri o să mai 
crească și n-ar fi exclus ca să ocupe 
ei locul deținut azi de Rulmentul—

Seriozitatea în pregătire îmbinată 
cu dorința de afirmare a întregului 
lot de jucători de Ia Precizia Săcele 
va da curînd frumoase satisfacții 
inimoșilor lor susținători.

V. SECAREANU, coresp.

in ședința de analiză au început de 
la acest articol, ale cărui observații 
critice au fost considerate juste.

Atit referatul cit și discuțiile mai 
ales, au scos cu tărie la iveală lipsuri 
de ordin disciplinar ale jucătorilor. 
Atitudinea acestora insă, a lăsat de 
dorit. Ca și in alte ocazii, de altfel. 
Cînd e vorba de lipsuri și de anali
zarea lor, fotbaliștii Chimiei parcă 
au lacăt la gură. Tac chitic. Sau 
dacă iau cuvîntuL intervin in mod 
inoportun in discuții (ca Puf eseu. 
Grămadă, Tănase). Lipsurile lor însă, 
sînt evidente ca urmare a unei munci 
educative slabe. Aceasta a făcut ca 
activitatea secției de fotbal să nu se 
ridice la nivelul posibilităților exis
tente. De altfel, jucătorii nu pun cu 
toții umărul ca treburile să meargă 
bine, sînt dezbinați. Deseori se 
ceartă (Filip cu Dumitru. Feher cu 
Tănase, Antal cu Diga, aceștia din 
urmă tineri care urmează... „exem
plul" celor mai virstmei I). Unii frec
ventează prea des restaurantele 
(Grămadă. Gref, Pufescu, Băkăceanu) 
sau se pierd in nesfirșite partide 
de „remi* (Pufescu, Dumitru, Ne
grea). Bineînțeles că aceste „activi
tăți* sînt in dauna muncii de pre
gătire. de la care se sustrag siste
matic, mai ales de la antrenamentul 
de marți (Bărbat Feber. Ta fia n, Băl-

Pregătirea și antrenamentul sportivilor pentru etapa de iarnă a Alpiniadei republicane
Comisia de alpinism din F.R.S.B.A. a 

început preparativele ta vederea organi
zării etapei de iarnă din cadrul Alpi
niadei republicane, etapă ce va avea ca 
loc de desfășurare masivul Făgăraș (In
tre 10—19 martie a.c.). Din cauza difi
cultăților traseului, s-a stabilit ca e- 
chipele să fie alcătuite din maeștri ai 
sportului și sportivi de categoria L For
mațiile vor putea fi completate cu un 
singur alpinist, avînd categoria a Il-a 
de clasificare numai cu avizul special 
al F.R.S.B.A.

Itinerarul străbate cele mai grele ob
stacole de iarnă, înșirate de-a lungul 
crestei principale a Făgărașilor. Echi
pele, alese prin tragere la sorți, vor 
pleca de la cabanele Podragul și Ne- 
goiul, simultan două cîte două, la in
tervale precise. Ele vor avea de parcurs 
în direcțiile respective porțiunea de 
creastă dintre aceste două adăposturi.

Alpiniștii care vor lua startul de la 
Podragul, urcă inițial pe creasta și vlr- 
ful Podragul, după care, orientîndu-se 
spre vest, urcă pantele abrupte ale Ar- 
pașului, urmărind apoi linia acestei 
creste pînă „La Portiță". De aici vor 
trece peste obstacolele Crestei Arpășelu- 
lui și, după ce vor atinge vîrful Vînă- 
toarea lui Buteanu, vor coborî la cabana 
Bîlea-Lac, unde vor poposi 24 de ore. 
în continuare, traseul trece peste vîr- 
furilc Capra, Paltinul. Laița și Lăițelul, 
drumul între acestea fiind obligatoriu pe 
creastă și nu pe drumul marcat. De sus, 
de la lacul Călțun, alpiniștii vor coborî 
pentru a urca apoi prin Strunga Doam
nei, la creastă. In continuare, vor par
curge muchia ce duce pe vîrful Ncgo- 
iul, după care se vor îndrepta către li
nia de creastă a Șerbotei. Acest ultim 
obstacol, lung de aproape un kilometru, 

căceanu), și a celei profesionale 
(Feher nu se poate... scula de dimi
neață : „Fabrica merge și fără mi
ne 1“...). In schimb, nu există unul 
care să nu aibă revendicări...

In toate aceste cazuri, consiliul a- 
sociației sportive, conducerea secției 
de fotbal și antrenorul Lengheriu au 
procedat cu „duhul blîndeții* și au 
mers pe principiul iui „lasă...", măr- 
ginindu-se la critici ocazionale și unele 
sancțiuni.

Lucrurile nu mai pot continua insă 
in felul acesta. Răul trebuie curmat 
prin măsuri corespunzătoare. Consi
liul asociației a și trecut la fapte : 
suspendări (Grămadă. Ciobanu), ul
tim avertisment (Băkăceanu) și a- 
vertismerrte (Puf eseu. Dumitru. Ne
grea, Filip, Feher, Pantid, Pescaru, 
Tănase). Sînt primele măsuri disci
plinarei Am dori să fie și ultimele. 
Sperăm că jucătorii vor înțelege că 
pe teren ca și in afara lui trebuie 
să aibă o conduită demnă, făcind ca 
echipa Chimiei să meargă pe un 
drum sănătos, al comportării pe care 
o așteaptă din partea ei nenumărațîi 
săi susținători.

VALENTIN LAZAR. coresp.

Dtnamo Obor, din seria a Il-a a categoriei B, fi-a început de două 
siptamini antrenamentele, care — in prezent — urmăresc pregătirea fizică 
generală. Cele două antrenamente siptăminale tn sală au drept scop dez
voltarea forfe-. n detentei.

in fotografie: un aspect de la antrenamentul de ieri. Jucătorii fac 
exerciții de forță, eu greutăți.

Foto; P. Romoșan

încheie itinerarul alpin, coborire, spre 
cabana Negoțul fiind lăsată la libera 
alegere a alpiniștilor.

Creasta Podragul ui. escaladată pen
tru prima dată pe timp de iarnă ta ► 
nul I960 de echipa asociației Voința din 
Brașov, prezintă porțiuni cu gheață, iar 
în unele locuri pereții stat complet ver
ticali și nu pot fi treeuți decît cu asi
gurare la piton. Linia crestei Intre >îr- 
ful Mircii și punctul ,La Portiță* este 
ascuțită și acoperită frecvent de zăpadă 
înghețată, peste care mersul se face 
numai cu colțari. Punctul cel mai difi
cil îl va constitui trecerea peste Crea
sta Arpășelului, parcursă pentru prima 
dată, în condiții de iarnă, la 1 Mai 
1958 de alpiniștii clubului Dinamo Bra
șov. îngustă, întreruptă de o serie de 
„jandarmi" (obstacole) peste care sc 
trece frontal, această porțiune de crea
stă necesită multe ore de cățărare. Es
calada este îngreunată mult și de por
țiunile de creastă foarte înguste și flan
cate de pereți verticali ce scapă spre Va
lea Arpășelului și Fundul Capra.

Etapa a doua, căci așa putem numi 
porțiunea Bîlea—Negoiul, este tot atît 
de dificilă. Trecerea peste vîrful Palti
nul și coborirea la punctul de obîrșie 
al Văii Doamnei este foarte grea; de a- 
ceea, credem că aici alpiniștii vor avea 
mult de muncă. Mai ales la escalada 
„marelui jandarm", peste care, după 
cîte știm, încă nu s-a trecut în timp de 
iarnă.

Din dreptul Văii Doamnei și pînă la 
trecerea în Strunga Doamnei, creasta 
principală a Făgărașilor se subțiază 
mult, lăsînd spre nord pereți înalți, dea
supra cărora spînzură cornișe enorme 
de zăpadă. Acest amănunt trebuie re
ținut, tatrucil o călcătură greșită poate

„FOTBAL REDUS" IN CADRUL 
ANTRENAMENTELOR

CLUJ — Fotbaliștii Științei își con
tinuă pregătirile cu multă regularitate. 
La antrenamente nu s-a înregistrat 
nici o absență. Participă membrii 
ambelor loturi: prim și de tineret. 
Pînă duminică s-au ținut șapte antre
namente, in sală și în aer liber, fie
care avînd o durată între 70 și 110 
minute.

De duminică, antrenorii Săbăslău 
și Rădulescu au introdus în cadrul 
lecțiilor de pregătire jocuri reduse în 
sală, ca mijloc de îmbunătățire a con
diției fizice și a tehnicii jucătorilor. 
Jucătorii au fost împărțiți în patru 
loturi, care — împreună cu două for
mații ale A.S A. — susțin meciuri 
de cite două reprize a 20 minute. Du
minică au avut loc următoarele jocuri 
ce pregătire: Știința tineret I — 
AS A I 2—2, Știința tineret II — 
AS A. II 4—1 și Știința I — Știința II 
6—6. La acest din urmă joc formațiile 
au fost următoarele: ȘTIINȚA 1: 
Ștefan, Marcu, Costin, Mureșan, 
Ivansuc, Mateianu, (Constantin): 
ȘTIINȚA II: Moguț, Kromely, H. 
Moldovan, Popescu, Petru Emil. Bă- 
luțiu. Au marcat: Ivansuc și Mate-

complica mult ascensiunea. De Ia lacul 
Călțun, itinerant] se abate prin Strun
ga Doamnei și apoi pe creasta Negoiu- 
lni pfaj pe vtrf. Nici această porțiune, 
bin tui ti frecvent de vînturi aspre, nu 
▼a fi ușoară. mai ales că parcursul pre
zintă porțiuni de s tin că peste care că* 
țărarea pretinde o atenție deosebită. In 
sfirțit, ultimul obstacol îl constituie tre
cerea peste creasta Șerbotei. Lungă de 
aproape un kilometru, ea a fost parcursă 
pentru prima dată în condiții de iarnă 
de alpiniștii asociației Voința Sibiu, în 
manie 1961. Deși nu este prea dificilă, 
creasta Șerbotei trebuie tratată cu multă 
seriozitate, mai ales că îi supune pe al* 
pin iști la un efon lung și epuizant.

lată — pe scurt — obstacolele natu
rale pe care le prezintă traseul etapei 
de iarnă, la care trebuie adăugate ză
pada. vizibilitatea uneori redusă și sta
rea vremii.

Ce au de făcut echipele pînă la 10 
martie, mai ales că majoritatea lor nu 
au parcurs acest traseu, unele nici chiar 
vara ? Mai întîi, se impune cunoașterea 
perfectă a masivului, a căilor de retra
gere și a punctelor periculoase. Practic 
aceasta se poate face studiind harta ma 
sivului. Apoi se va întocmi planul de 
ascensiune pe etape, sarcină ce revine 
atît instructorului cit și sportivilor din 
formație.

Etapele pe zile vor fi programate în 
funcție de echipamentul, hrana și mate
rialele ce se transportă, de greutatea a- 
cestora, de felul cum le este cunoscut 
masivul și de numărul care a fost tras 
la sorți. De obicei, cci cu nr. 1 merg 
mult mai greu, ei avînd misiunea de a 
tăia trepte și de a deschide drumul 
acoperit cu zăpadă. Au,; în schimb, a- 
vantajul unei călcături sigure, ceea ce 

ianu cite 3, Popescu, Petru Emil șî 
Băluțiu cîte 2. Asemenea jocuri vor 
avea loc și săptămîna aceasta. De 
notat că eie sînt urmărite cu interes 
de spectatori.

V. Morea și V. Cacoveanu-coresp.

RELUAREA ACTIVITĂȚII 
LA DINAMO GALAȚI

GALAȚI. — Antrenamentele echi
pei Dinamo au început pe data de 
10 ianuarie. în prima parte a pe
rioadei jucătorii au participat la cite 
3 antrenamente săptămînale (două în 
sală și unu! in aer liber), urmind ca 
progresiv să crească numărul lecțiilor 
de pregătire, majoritatea organizîn- 
du-se în aer liber. Primele antrena
mente au constat din exerciții de gim
nastică, cu haltere mici, jocuri de 
handbal, baschet și volei. Obiectivul 
principal al primei etape este pregă
tirea fizică multilaterală.

La antrenamente antrenorul Justin 
Apostol are la dispoziție întregul lot 
de jucători, mai pu+in Adamache, care 
se pregătește cu lotul reprezentativ de 
juniori pentru Turneul U.E.F.A. In 
lot au fost promovați cîțiva jucători 
proveniți din echipa de juniori (Vas- 
can, Vasilache) ți din campionatul 
regional (Lambraschi).

Gh C. Arsenie-coresp.

C.F.R. ROȘIORI CONTINUA

Echipa C.F.R. Roșiori nu și-a în
trerupt de Ioc pregătirile. In perioada 
24 decembrie 1961-7 ianuarie 1962 
s-au făcut cîte două antrenamente pe 
săptămînă, jucîndu-se baschet și hand
bal în aer liber. De la 7 ianuarie 
numărul antrenamentelor a crescut la 
trei. In această perioadă se pune ac
cent pe dezvoltarea pregătirii fizice 
generale și specifice și, totodată, se 
va căuta să se îmbunătățească unele 
execuții tehnice ale jucătorilor, legate 
de postul pe care îl ocupă în echipă.

In planul de pregătire, întocmit de 
antrenorul S. Taciuc, se prevede ca 
de la 1 februarie numărul antrena
mentelor să crească la patru pe săp
tămînă. De asemenea, se intenționează 
ca să fie invitate la Roșiori echipe 
de categoria A, pentru jocuri amicale. 
In acest fel se va îmbogăți experiența 
tinerilor jucători din Roșiori.

De semnalat o situație care trebuie 
rezolvată cit mai curînd de condu
cerea asociației sportive: stadionul nu 
este înzestrat cu toată aparatura in
dicată de federația de fotbal (v.).

nu vor avea echipele cu numere mai 
mari. .

Călirea organismului este de mare im
portanță în perioada de antrenament. 
Sigur, aceasta nu înseamnă ca alpiniștii 
să meargă iarna pe stradă în cămașă 
și fără nimic pe cap. Ei trebuie să e- 
fectueze un antrenament gradat și nu 
exagerat. Hainele călduroase nu trebuie 
să-i lipsească alpinistului. Ele apără cor* 
pul de frig și — indirect — contribuie 
la păstrarea energiei, atît de necesară 
în timpul ascensiunii.

Antrenamentele de acasă vor cuprinde 
exerciții de forță și rezistență, combi
nate cu jocuri care dezvoltă reflexele 
în regim de viteză. E necesar ca alpi
niștii să întreprindă săptămînal ascenj 
siuni, transported cu ei echipamentul și 
materialele necesare ascensiunilor de 
iarnă.

Un lucru foarte important și care nu 
trebuie uitat: încercarea echipamentului 
personal cît și a materialelor necesare 
echipei se va face din vreme, pentru a 
preveni surprizele atît de neplăcute în 
timpul mersului. Ascensiunile gradate 
obișnuiesc organismul cu eforturile atît 
de variate iama și formează reflexele 
cerute pentru mersul cu col țarii.

Cunoașterea zăpezii este un factor de 
bază în ascensiunile de iarnă. Aceasta 
ne dă posibilitatea să prevenim ava
lanșele, iar cunoașterea profilului tere
nului (ondulația) ajută la formarea unei 
păreri despre stabilitatea zăpezii pe 
sol. Pentru cunoașterea acestui factor 
considerăm că cel mai bun profesor 
este... contactul permanent cu muntele 
în timpul iernii.

EMILIAN CRISTEA 
maestru al spoitului, antrenor



Echipa de jniori Progresul
București invitată la Turneul 

de la Viareggio (Italia)
ROMA, 17 (Agerpres). — Tra

diționalul turneu internațional de 
fotbal pentru echipe de juniori va 
avea loc anul acesta în Italia la 
Viareggio între 23 februarie și 5 
martie. Federația italiană de fot
bal a invitat 8 echipe de peste ho
tare: Progresul București, Racing 
Club Paris, F. C. Barcelona, Ț.D.N.A. 
Sofia, Dinamo Zagreb, Dukla Praga, 

Partizan Belgrad și o formație din 
Budapesta, Vor participa de ase- 

ț menea 8 echipe italiene.

Iniunca Sovietică

Plecarea in R. S. Cehoslovacă
a lotului republican de tenis de

Tradiționalul concurs al patinatorilor din Helsinki și Leningrad, desfă
șurat zilele trecute pe stadionul Dinamo din Leningrad, s-a încheiat, ca și 
primele șase ediții ale acestei întreceri, cu victoria patinatorilor sovietici.

în fotografie: primii clasați în concursul rezervat juniorilor. în dreapta, 
patinatorul leningrâdean Ian Duvinș (106.*>82 p). iar în stingă ttnârul fin

ul clasat pe locul doi cu 191,553 p.
Foto : TASS Moscova

Astăzi urmează să plece cu trenul 
în R.S. Cehoslovacă, un lot de ju
cătoare și jucători romîni de tenis 
de masă. Fac deplasarea maestrele 
emerite ale sportului și campioane 
mondiale Maria Alexandru și Geta 
Pitică, 
gulescu și Adalbert Rethi, jucătorul 
Tiberiu Covaci și campionii de ju
niori ai țării Eleonora Mihalca și 
Dorin Giurgiucă. După cum s-a mai 
anunțat, sportivii noștri vor susține 
o serie de întîlniri dintre care cea mai 
importantă va fi cea de la Praga, 
campionatele internaționale ' " °
Cehoslovace, care vor avea 
26 și 28 ianuarie. Turneul 
acum de fruntașii tenisului 
este deosebit de însemnat 
și el va constitui, fără îndoială.

maeștrii sportului Radu Ne-

ale R.S. 
loc intre 

întreprins 
de masă 
și dificil 

un

foarte bun prilej de verificare a sta 
diului de pregătire în vederea „euro 
penelor" din primăvară.

Lotul care se deplasează cuprind 
sportivi de certă valoare ca și ele 
mente tinere aflate in plină ascen 
siune. De aceea, iubitorii sportului ci 
paleta de la noi așteaptă cu intere: 
evoluția și comportarea Măriei Alexan 
dru, Geta Pitică, Negulescu, Reth 
și a celorlalți în competițiile din țar; 
prietenă. Sintem convinși că jucătoa 
rele și jucătorii romîni vor face totu 
pentru a îndreptăți speranțele și no 
le dorim succes deplin.

landez forma Ippunei

Elita patinajului de viteză 
isi dă întîlnire la Moscova

3

U<1 comentariu transmis pentru ziarul „Sportul popular"

de agenția de presă „Novosti“
gură dată; așa sînt sovieticii Boris 
Silkov și Boris Stenin, norvegianul 
Knut Johannesen, finlandezul Juhani 
jarvinen, olandezul Henk van der 
Grift.

Victoriile in campionatele mondiale 
nu se mai repetă atit de ușor. Care 
este cauza ? Teoreticienii afirmă că 
in zilele noastre a intervenit o specia
lizare atit de avansată a patinatorilor, 
incit este foarte greu ca un concurent 
să arate o valoare egală in toate cele 
patru probe. In prima jumătate a ulti
mului deceniu au dominat in special 
fondiștii. Supremația in campionat era 
determinată in special de rezultatul' pe 
cea mai lungă distanță — 10.000 m. 
Fondiști prin excelență au fost An
dersen, Goncearenko, Erikson. In ul
timul timp, insă, avantajul a trecut de 
nartea specialiștilor pe distanțe scurte. 
Jarvinen, Stenin și Griff au cu’es cele 
mai multe puncte in probele de sprint.

Desigur, toate acestea pot satisface 
doar o curiozitate. O concluzie logică 
nu reiese din statistica ultimelor cam
pionate. Este mai curind probabil că 
nu poate să devină campion mondial 
decit acela care cunoaște toate „secre- 
tele“ atit in proba cea mai scurtă (500 
m' cit 
(10.000 
ndenăr 
edific
Moscova.

Si, fără îndoială, un 
vint de spus il vor avea 
vietici ai generației noi
sicikin, Robert Merkulov, Valeri Kotov 
și un sportiv cu nume mai puțin cu 
noscut deocamdată, Eduard Matuse- 
vici.

Campionatul mondial al sprinterilor 
[ gheții este in acest an oaspetele Țării 
Sovietice. După cum se știe, întrece
rea supremă în patinajul viteză mas
culin este programată pentru zilele de 
17 și 18 februarie, la Moscova, lată 
un eveniment menit să emoționeze pe 
orice iubitor al sportului pe patine. 
Pentru aceștia, am luat in fața noastră 
tabelele precedentelor campionate mon- 

‘ diale, cu scopul de a arunca o scurtă 
privire înainte la întrecerea care se 
apropie.

Ani, țări, nume. La început, a fost 
hegemonia norvegienilor. Doar ara 
reori, în rindul campionilor mondiali 
tși făcea loc cite un finlandez, un olan
dez. O altă caracteristică a trecutelor 
campionate : numele campionilor se 
repetă adesea de-a lungul edițiilor

Cercetînd primele ediții ale campio- 
, natelor mondiale de patinaj viteză tre
buie vorbit și despre acea „minune 
rusă" de la începutul secolului, cele
brul patinator rus Nikolai Strunikov. 
Pe patinoarele Scandinavici el a în
registrat victorii răsunătoare asupra 
așilor norvegieni, intrind in rindul 
glorioșilor pionieri ai campionatelor 
lumii Dar Nikolai Strunikov n-a pri
mit sprijin in Rusia țaristă, el a tre
buit să iasă repede din arena sportivă 
internațională.

Intre cele două războaie supremația 
scandinavă in patinaj viteză se men
ține de-a lungul anilor. Pînă cînd din 
nou iși face apariția „minunea rusă", 
de data aceasta nu sub forma unei 
excepții, ci printr-o întreagă pleiadă 
de patinatori redutabili, reprezentanții 
sportului nou, al Uniunii Sovietice.

Anul 1952. Campion mondial este 
norvegianul Hjalmar Andersen. De trei 
ori, an după an, el cucerise laurii vic
toriei supreme și se părea că nu are 
egal in lume. Dar la edițiile următoare, 
sovieticul O leg Goncearenko se dove
dește și el tot atit de bun, cucerind 
do trei ori titlul mondial. Patinajul so
vietic începe să strălucească tot mai 
puternic pe firmamentul campionatelor 
mondiale. O caracteristică a edițiilor 
din ultimul deceniu : campionii nu se 

'repetă din an in an, numele lor se 
schimbă tot mai des. înseși victoriile 
lui Goncearenko sînt înregistrate la 
intervale de doi ani și un an. Avem 
acum campioni care se afirmă o sin-

și in cea mai lungă dintre ele 
m). Sintem convinși că acest 
va fi confirmat

a campionatelor
■ S» la actuala 
mondiale, la

important cu- 
patinatorii so- 
— Viktor Ko-

GRIGORI SVETLANOV
comentator sportiv al A.P.N.

Lothar Ampler (R. 0. Germană)
la a treia victorie de etapă

CAIRO (Agerpres). — Disputată în
tre orașele Mini a și El Fayum (165 
km) cea de-a patra etapă a Turului ci
clist al Egiptului s-a încheiat cu vic
toria alergătorului Lotbar Appier din 
echipa R. D. Germane. Ciclistul german, 
care este totodată și purtătorul tricou
lui galben, a cîștigat trei din cele pa
tru etape disputate pînă
mîndu-se ca un redutabil sprinter. La 
El Fayum pe locul doi a sosit Stanislav 
Krolak (R P. Polonă), urmat de com
patriotul său Scibiorek. Primii trei cla
sați au fost cronometrați cu timpul de 
5h 28:18.0.

acum, afir-

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA au luat o 
mare dezvoltare luptele sambo (asemănă
toare cu luptele japoneze de judo). Fe
derația unională de lupte a comunicat 
că va adera în curînd la Uniunea Euro
peană de Judo. De asemenea Uniunea 
Sovietică va participa la competiția de 
judo a Jocurilor Olimpice de la Tokio. 
In acest an echipa Uniunii Sovietice de 
lupte sambo va susține mai multe întîl- 
nirj internaționale, sportivii sovietici vor 
evolua în Franța. Austria si R.S. Ceho
slovacă

• ECHIPA națională de hochei pe 
gheață a Olandei, care narticipă la jocu
rile grupei b a campionatului mondial 
de la Colorado Springs, va fi întărită cu 
o serie de jucători olandezi care trăiesc 
in Canada. Este vorba de jucători din 
echipe canadiene fruntașe.
• LA TRADIȚIONALELE campionate

de atletism pe teren acoperit care ur
mează să se desfășoare în S.U.A. au fost 
invitați numeroși atleți sovietici, englezi, 
finlandezi, irlandezi, ' - • -
Si suedezi.

& UN NOU EȘEC 
Pirie » Concurînd ia 
pauza unei reuniuni_ „_______ . _ _ __
pistă perfect rotundă, el a fost învins 
pe 10 km de spaniolul Chiquito De Ar- 
rirtz, căruia îi acordase un handicap de 
125 m, Pirie a redus handicapul la 75 m 
și apoi a abandonat...
• CU PRILEJUI concursului interna

țional de schi desfășurat la Innsbruck 
(Austria) o orchestră austriacă a execu
tat în cinstea săritorilor sovietici Șamov 
și Țakadze apreciatul cîntec „Serile în 
jurul Moscovei* al cunoscutului compo
zitor Soloviov Sedoi. Melodia s-a bucu
rat de un deosebit succes, nu numai în 
rindul sportivilor, ci și al spectatorilor.

polonezi. maghiari 
al profesionistului 
San Sebastian, în 

de „corrida", pe o

pentru prima oară
BOBERI! NOȘTRI PARTICIPĂ

LA CAMPIONATELE MONDIALE

in „Cupa Davis 4 6

Zilele 
Uniunii 
general 
Tenis o 
dorința ca echipa de tenis a U.R.S.S. să 
fie înscrisă la ediția din anul 1962 a 
„Cupei Davis“. Este pentru prima oară 
cînd sportivii sovietici participă la a- 
ceastă mare competiție a tenisului, care 
prin amploarea ei poate fi socotită un 
campionat mondial pe echipe neoficial.

trecute. Federația de tenis 
Sovietice a trimis 
al Federației Internaționale de 
telegramă în care este exprimată

3
secretarului

Evgheni Grișin—40,5 sec. 
pe 500 iii, cea mai bună 

performanță mondială a sezonului
Patinoarul de mare altitudine • Medeo 

de la Alma Ala găzduiește un concurs 
al celor mai buni viteziști sovietici. O 
remarcabilă performantă a obținut în 
prima zi campionul olimpic Evgheni 
Grișin, care a parcurs 500 m în 40,5 
sec. Acesta este cel mai bun rezultat 
din lume înregistrat în actualul sezon. 
Al doilea timp după Grișin l-a realizat 
Rafail Graci — 41,1 sec.

FOTBALIȘTI ROMINI PESTE HOTARE

DE LA GARMISCH PARTENKIRCHEN
Fond'ști romîni la „Cupa Kurikkala”

Ieri dimineață a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Garmisch Partcnkir- 
chen, lotul hoherilor care participă la 
campionatele mondiale. Au făcut depla
sarea TI. Ene, II. Pașovsclii, I. Staicu, 
N. Moiceanu și C. Dragomir. În-R..T. 
Germană, sportivii noștri vor concura 
cu două echipaje în proba de bob două 
persoane și cu un echipaj la bob de 
patru persoane. ★

Săptămîna viitoare va pleca în 
R.P.F. Iugoslavia un grup de schiori 
specialiști ai probelor de fond. Sportivii 
noștri vor participa la o competiție do
tată cu „Cupa Kurikkala4* oare se des
fășoară în memoria cunoscutului schior 
finlandez.

(Urmare din pag. 1)

ceasta, după cele trei partide sus
ținute în Republica Arabă Siria, și-a 
prelungit turneul în Irak.

în primul său meci, disputat marți, 
echipa Steaua a obținut victoria " 
supra formației Basrah, cu scorul 
4—1, după ce la pauză a condus 
2-0.

Fotbaliștii romîni și-au asigurat 
cest succes net prin punctele în
scrise de Crăciun (2), Cacoveanu și 
Voi ne a.

Potrivit programului anunțat, 
Steaua urmează să susțină al doilea 
meci la 21 ianuarie.

DINAMO — SELECȚIONATA DE 
TINERET A GRECIEI 3-0

ATENA (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). — Fotbaliștii de la 
Dinamo București au evoluat marți în 
localitate. Ei au întîlnît ‘ reprezentativa 
de tineret a Greciei, de care au dispus 
cu scorul de 3—0 (1—0).

Cele trei goluri au fost înscrise, în 
ordine, de: Pircălab, în min. 15, în 
min. 51 fde data aceasta din lovitură 
de la 11 m) și Frățilă, în min. 87.

După cum arată și scorul, echipa ro- 
mînă a fost net superioară. Jocul a 
plăcut spectatorilor, grație valorii di- 
namoviștiior și a sportivității depline 
in care s-a desfășurat Fotbaliștii ro
mîni an fost deseori aplaudați de nu
merosul public, pentru acțiunile lor 
spectaculoase.

In min. 80, arbitrul meciului a acor
dat o lovitură de la 11 m în favoarea

a- 
de 
cu

a-

echipei gazdă, decizie la care specta
torii au protestat puternic. Portarul 
Uțu s-a dovedit însă bine inspirat, 
apărînd penaltiul, astfel că decizia gre
șită a arbitrului nu a modificat tabela 
de marcaj. Iată formațiile echipelor:

DINAMO: Datcu (Uțu) — Popa, 
Nunweiller III (Ivan), Panait — V. A- 
lexandru, Nunweiller IV — Pircălab, 
Ștefan, Ene (Eftimie), Varga (Frățilă), 
Eftimie (David).

REPREZENTATIVA DE
A GRECIEI : Kourkouvella 
los) — Kotenas, Plessas, Tzelios — 
Vertzonis, Sourtis — Frangou, Simig- 
dalas, Barbalias, Detes, Andreou.

ELIE SPORIDIS
Echipa Dinamo a revenit aseară, cu 

avionul, în țară.

Handbal in 7 masculii

• AMATORII de patinaj artistic si în 
special de dansuri pe gheață din Mos
cova au unde să-și petreacă timpul liber. 
Intr-un pavilion al expoziției din Parcul 
de cultură si odihnă din Sokolniki a 
fost amenajat un patinoar, unde în fie
care seară ușile sînt deschise pentru toti 
iubitorii patinajului artistic - de Ia înce
pători pîna la cei mai buni.
• ARCHje MOOre. campionul lumii 

la categoria semigrea, deține nu numai 
recordul longevității, ci și pe acela al 
victoriilor prin K O. într-adevăr. din cele 
184 de victorii ale sale (dintr-un total 
de ?15 meciuri susținute), Archie Moore 
a învins de 130 de ori prin K.O
• BADMINTONUL devine un sport tot 

mai popular în U.R.S.S. La un turneu 
organizat recent Ia Moscova au partici
pat opt formații, iar în finală echipa 
Trud 3 dispus cu 7—2 de formația Bu- 
revestnik.

O CAMPIOANA de baschet a Spaniei. 
Real Madrid, este alcătuită din numeroși 
jucători străini. Cei mai mare aport la 
obținerea succeselor acestei echipe îl 
aduce jucătorul de culoare Wayne High
tower. El are o înălțime de peste 2 me
tri șî o mare precizie la coș. In finala 
campionatului el a înscris 56 din cele 112 
puncte marcate de echipa sa. După cum 
se vede, în Spania și baschetbaliștii sînt 
importați de peste hotare...

© LA PRIMUL concurs de filme spor
tive tratînd viața studenților din Uniunea 
Sovietică, realizate de către amatori, au 
fost prezentate 24 de filme. Asemenea 

anual în
fost prezentate 24 de filme, 
concursuri vor fj organizate 
Uniunea Sovietică.

® FEDERAȚIA italiană de baschet a 
luat hotărîrea de a organiza din 2 în 2 
ani o competiție internațională rezervată

TINEREI 
(Gidopou-

Concursul de schi
KITZBUHEL, 17 (prin 

Miercuri s-a disputat în 
Bad Gastein proba de coborîre femei 
din cadrul tradiționalului concurs in
ternațional „Cupa de argin>t“. Pe pri
mele trei locuri s-au clasat, în or
dine, Erika Netzer (Austria), Bărbi 
Wagnerberger (R.F.G.) și Kristi Haas 
(Austria). Reprezentanta noastră Ilona 
Micloș s-a clasat pe locul 33, din 90 
de concurente. In continuarea con
cursului de la Bad Gastein Ilona Mi
cloș va concura joi și vineri în pro
bele de slalom special și, respectiv, 
slalom uriaș.

telefon). - 
localitatea

echipelor reprezentative de tineret din 
Europa. La turneul care va avea loc în 
acest an pot participa jucători născuți 
în anul 1043.
• ÎNTRE 13—15 martie se va desfășura 

la Moscova un mare turneu internațional 
de lupte clasice în memoria marelui luptă
tor Ivan Podubnii. Unui din cele mai 
marj turnee ale anului ia lupte libere 
se va disputa la Tbilisi, între 20-24 a- 
prilie.
• SĂRITORII de pe trambulină finlan

dezi se pregătesc intens pentru „mon
dialele" de la Zakopane, sub conducerea 
antrenorului federal Kyvărinen. Sînt pre- 
zenți ia antrenamente 11 săritori, dintre 
care cele mai bune performanțe le dețin 
pînă acum Kirjonen. Silvennoinen și Ha
lonen cu sărituri de cite 85—87 metri.

Ș ȘTIAȚI că în R.D. Germană există 
doi schiori cu numele de Recknagel ? U- 
nul este Helmut, campionul olimpie de 
la Squaw Valley, iar celălalt Erich — 
fost excelent schior, astăzi membru al 
Federației Internaționale de Schi. Cu
riozitatea constă în faptul că între cei 
doi „Reck“. cum li se spune, nu există 
nici un grad de rudenie.

© SPORTUL este practicat în R.S.S. 
Azerbaidjană cu regularitate de aproxi
mativ 100.000 femei. Printre ramurile 
sportive cele mai dezvoltate se numără 
atletismul, voleiul și gimnastica. Două 
echipe de volei, Neftianik și Burevestnik, 
activează în categoria A. Institutul de 
cultură fizică a fost absolvit de 700 de 
femei. Campioanele și recordmanele la 
diferite sporturi din această republică so
vietică îndrumă tinerele elemente, for
mează antrenori si organizează con
cursuri.

REPREZENTATIVA R. D. GERMANE 
A ÎNVINS SELECȚIONATA SUEDIEI

I.a Helsingbor s-a disputat meciul in
ternațional masculin de handbal în 1 
dintre echipele selecționate ale Suedie: 
și R. D. Germane. Jucînd fo-arte bine 
jucătorii germani au obținut victoria cu 
17—11 (8—10) în fața uneia dinlrt 
cele mai puternice echipe din lume 
Tiedeman, care a marcat 4 puncte, ș 
Papusch (3) au fost cei mai buni ju
cători ai echipei R. D. Germane. (Ager
pres).

de la Bad Gastein
în ceea 

aceștia vor 
rîre) și duminică (slalom special) 1; 
cea de a 23-a ediție a concursului in 
temațional dotat cu „Cupa Hahnen 
kamm“.

ce-i privește pe i 
lua startul «îmbăta

Pe scurt
• In oadn.il unui concurs de natație 

desfășurat la Wellington (Noua Zee 
landă), înotătorul j'aponez Shigeo Fuku 
shima a stabilit un nou record mon 
dial în proba de 220 yarzi spate ci 
timpul de 2:17,8. Vechiul record er 
de 2:18,4 și aparținea australianulu 
John Moncktdn.

• După consumarea a patru runde 
tn campionatul unional feminin de șa. 
conduce maestra gruzină Manana Togo 
nidze cu 3l/2 puncte, urmată de Tatian 
Zatulovskaia — 3 puncte, și Valentini 
Borisenko — 2 puncte și o partidă in 
treruptă.

• Peste 18.000 spectatori au urmă 
rit marți seara la Bratislava întîkii 
rea internațională de hochei pe ghea 
ță dintre echipele reprezentative ai 
R. S. Cehoslovace și Uniunii Sovietici 
Gazdele au obtinut victoria cu scort 
de 4—2 (2—1;' 0—. ; 2—0).

• Pe patinoarul Sokolniki din Mos 
cova s-a disputat întîlni-rea amical 
de hochei pe gheață între echipei 
selecționate de tineret ale orașul t 
Moscova și R. S. Cehoslovace. Hc 
cheiștii sovietici au repurtat victori 
cu scorul de 7—2 (3—0, 2—2, 2—Oj

• Potrivit săptămânalului sportiv ito 
Han „Calcio e ciclismo illustrato", clo 
sarnentul celor mai bune echipe eurc 
pene de fotbal pe anul 1961 ar ave 
următoarea configurație : 1—2: U.R.S.S 
Austria; 3. Anglia; 4—5. R. S. Cehe 
slovacă, Spania; 6. Iugoslavia; 7. R. I 
Ungară; 8. Italia; 9. R. F. Germană 
10. Elveția.

• In runda a 5-a a turneului inter 
național de șah de la Beverwijk. Donne 
a cîștigat la O’Kelly, Langeweg la Schel 
tinga, iar Trifunovici a remizat cu Hcn 
ncrbeke. în clasament conduce Donne 
cu 4 puncte, urmat de Trifunovici ■ 
Langeweg — 3 puncte fiecare.
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