
/PROLETARI DIN TOATE riKTLEl^NIȚT-VXr

qan al Uniunii de Cultura Fizica si Soort din R.P. Romînâ

Rapid și U.T.A.

au trecut,
victorie
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Duminica sportivă în imagini

ază din întîlnirea feminină de baschet I.C.F.-Mureșul Tg. 
Iureș desfășurată duminică dimineafa în sala Dinamo. Elisa- 
eta Szekeli (Mureșul) încearcă să o ocolească pe Margareta 

Simon, care o păzește de aproape

Foto: T. Roibu

■conte a jucat foarte bine. Iată-l deschizîndu-și într-un stil 
oarte frumos linia de treisferturi (Știința Buc.-Petrolul 30—5)

Foto: II. Nandy

■ ol I Șutul lui Szigcti, care nu se vede în fotografie, nu a 
•utut fi reținut dc Cozma, astfel că mingea a intrat pentru 

treia oară în plasă. (Fază din meciul Steagul roșu Brașov- 
Dinamo București 3—1)

Foto: Mircea Popescu-Ploiești

partachiada de iarnă a tineretului
Peste câteva zile, primele întreceri.»

ste cîteva zile — de la 
ecembrie, — în calenda- 
competițiilor de mase vor 
nregistrate primele rezul- 

ale tradiționalei întreceri 
se bucură de o largă 

ilaritate în rîndul sutelor 
-nii de iubitori ai sportu- 

Spartachiada de iarnă a 
etului. Este un nou pri- 
ne care, în condițiile dez- 
irii continue a mișcării 
live, a creșterii bazei ma
le. tineretul sportiv al 

noastre îl are de a se 
rii pe numeroasele baze 
tive. într-o competiție de

mase de amploare, car" vor
bește de la sine despre larga 
răspîndire a sportului în ora
șele și satele patriei. In ma
joritatea asociațiilor sportive 
pregătirile pentru această com
petiție au fost de-acum ter
minate și întrecerile etapei de 
mase sînt așteptate cu inte
res deosebit. Sălile de sport 
an fost amenajate cu grijă de 
activiștii sportivi din Sibiu. 
Iași, Baia Mare sau Bucu
rești, în asociațiile sportive din 
Galati. Bacău. Craiova și Bra 
șov se desfășoară o intensă 
muncă de propagandă și agi

9

Rezultat final: 2—2 (1—1)
Rămăsese mai puțin de un 

minut pînă la fluierul final al 
arbitrului și nici un spectator 
nu schițase măcar gestul de 
a-și părăsi locul din tribunele, 
ieri înțesate, ale stadionului din 
Ciulești. Intr-atît îi pasionase 
desfășurarea palpitantă a me
ciului Rapid—(J.T.A., terminată 
pînă la urmă cu un rezultat de 
egalitate: 2—2 (1—I), care a 
adus feroviarilor locul șapte în 
clasament, iar arădenilor locul 
trei.

P. GAȚU

(Continuare în pag. a 5-a)

Rezultate de valoare mondială
în „Cupa da ■ w 9 9

iarna la tir
Trăgătorii noștri fruntași s-au 

întrecut duminică la poligonul 
Dinamo în cea de a Il-a etapă 
a tradiționalei competiții „Cupa 
de iarnă", cârc mârcTidază' în
chiderea sezonului Competițio- 
na! din acest an. Ei au obți
nut o serie de rezultate de 
valoare mondială. La proba de 
armă liberă calibru ‘ redus, po
ziția genunchi, maestrul spor
tului Marin Ferecatu (Dinamo) 
a întrecut recordul R.P.R. cu 
2 puncte, realizînd 391 p, per
formanță ce egalează recordul 
mondial. La 3x40 focuri Fere
catu a realizat 1.149 puncte 
(cifră egală cu performanta cu 
care s-a cîștigat la Jocurile O 
limpice de la Roma).

Iată rezultatele tehnice: ARMA 
LIDERA CALIBRU REDUS SE- 
NIORI — poziția culcat: 1. C. 
Antonescu (Victoria) 395 p; 2. M. 
Ferecatu (iDinamo) 391 p; 3. N.

Cele mai multe din rezul
tatele partidelor neterminate în 
primele două runde se puteau 
prevedea încă înainte ca par
tenerii să fi reluat jocul. De
altfel, într-unele rezultatul a 
fost consemnat fără să se fi 
făcut vreo mutare. Pușcașu a 
cedat la Florin Gheorghiu iar 
Radovici și Rădulescu au con
venit asupra remizei. Aceiași 
rezultat a fost înregistrat în 
partida Bălanei—Ungureanu. 
Ciocîltea nu s-a prezentat la 
continuarea întîlnirii cu Un
gureanu, considerînd că pozi
ția sa este fără speranțe. El 

tație, la Suceava. Constanta și 
Pitești s-au înregistrat adevă
rate „recorduri" de înscrieri 
pentru participarea la această 
competiție în care se vor în
trece — ca și în alți an — 
sute și sute de mii de tineri 
și tinere de pe întreg cuprin
sul tării.

Ediția din acest an a Soar- 
tac'i’a^ei de iarnă se înscrie c" 
un obiectiv important în nu
meroasele acțiuni initiate pen-

DAN GBllESTFANU

(Continuare in pag. a 2-a)

-Trei meciuri între cele mai bune echipe 
bucureștene de baschet

Șase echipe bucureștene o- 
feră azi în sala Floreasca un 
interesant program ;baschet- 

balistic în cadrul etapei a V-a 
a campionatelor republicane. 
Primul meci se va disputa la 
ora 17 între formațiile femi
nine Rapid și Știința, princi
palele candidate la titlul de 
campioană a țării. Aceste e- 
chipe și-au disputat de altfel 
și în campionatul trecut pri
mul loc, care a revenit la ma
re luptă feroviarelor. în cam
pionatul actual, Rapid și Ști
ința dețin primele locuri, fi
ind neînvinse după patru etape.

Al doilea meci se va dispu- 
ia la ora 18,30 între echipele 
masculine Știința și Dinamo, 
care au oferit în» ultimii ani 
partide pasionante, încheiate la 
diferențe minime sau 
egalitate.

In sfîrșit. Ia ora 
pioana țării, C.C.A., 
replica echipei Rapid Bucu
rești. Deși militarii au suferit 
două înfrîngeri în actualul 
campionat (în fața formațiilor 
Dinamo Tg. Mureș și Știința 
București), este de așteptat ca 
ei să aibă o comportare bună. 
In ședința de analiză a sec
ției jucătorii s-au angajat să 
se pregătească 
riozitatea și să lupte din toa
te puterile în 
rilor. De altfel, 
tele din ultimele zile au ară
tat că au înțeles necesitatea 
unei munci asidue pentru re-

chiar la

20, cam- 
primește

■ cu toată se-

cursul meciu- 
la antrenamen-

Ciobotaru (C.C.A.)
2. N. Flamaropol (Voința) 

“ Leth ~
1.
2.
M

Rotaru (C.C.A.) 391 p.; poziția
genunchi: 1. M. Ferecatu 391 p, 
nou record R.P.R. (vechiul re
cord 389 p); 2. N. Rotaru 387 p; 
3. V. Enea (C.C.A.) 381 p; po
ziția picioare: 1. M. Ferecatu 
367 p; 2. N. Rotaru 364 p; 3. C. 
Antonescu 354 p. Clasament ge
nera! pe trei poziții: 1. M. Fe
recatu 1149 p; 2. N. Rotaru 1142 
p; 3. C. Antonescu 1122 p; 4. M. 
Antal (Știința) 1113 p; 5. Cutcu- 
tache (Proiectantul) 1108 p; pis
tol precizie 20 focuri Ia 25 m 
seniori: 1. D. ' 
188 p 
185 p; 3. N.
177 p. JUNIORI: 
(C.C.A.) 174 p;
(C.C.A.) 172 p; 3. 
ința) 170 p.

înaintea 
meniul general pe echipe se 
prezintă astfel: 1. Știința 153 p; 
2.................... .. * -•
p; 
p;

(Progresul)
B. Ionescu
N. Cornan 
Roșea (Ștl-

ultimei 
general ]

l etape, clas.n- 
pe echipe

Dihamo 108
Victoria 40

Voința 115 p; 3.
4. C.C.A. 89 p; 5.
6. Progresul 39 p.

PAUL GORETI
antrenor

a Scăpat însă din vedere po
sibilitatea ca Ungureanu să 
nu fi dat în plic mutarea cea

(Continuare ia pag. a 4-a)

VOINESCU: — Deocamdată, tot toamna se numără
bobocii : 18, 19, 20ț

Desen de V. VASIL1U

După ce a condus 
XII etape în cam
pionatul categoriei 
A, Dinamo Bucu
rești a fost între
cută de C.C.A.

Maestrul sportului Mihai Nedef (C.C.A.) în plină acțiune
Foto: B. Ciobanu

editarea performanțelor fru
moase din ultimii ani. Rapi- 
diștii vin după o victorie de 
prestigiu realizată în fața di- 
namoviștilor din Tg. Mureș și 
comportarea lor de-a lungul 
celor patru etape desfășurate 
pînă acum ne îndreptățește să 
afirmăm că vor lupta cu șanse 
egale în fața echipei C.C.A.

Toate cele patru formații 
masculine care evoluează, luptă 
de la egal pentru primul loc, 
astfel că rezultatele întrece
rilor au o mare importanță 
pentru viitoarea configurație a 
clasamentului. înaintea parti
delor de azi C.C.A, și Știința 
au cite două înfrîngeri, iar 
Rapid și Dinamo cîte una.

Ultimele știri externe

BILEK SI BERTOK 
CALIFICAU PENTRU 

TURNEUL INTERZONAL

In Olanda s-a încheiat 
meci-turneul de baraj dintre șa
hiștii clasați la egalitate în 
turneul zonal desfășurat în pri
măvară la Budapesta. Ordinea 
finală este următoarea: 
(R. P. Ungară) 
(Iugoslavia) 3 
(Iugoslavia) 3 
tînga (Olanda)

Bilek 
3l/2 p, Bertok 
p, Matahovîci 
p, Van Schel- 
2‘/2-

ta suta

Citiți

în fiecare joiSPORTULPESTE HOTARE
O pagină, 

cu reportaje, 
știri și comenta- 

rii externe

I.OKOMOTIV MOSCOVA 
JOACA IN JAPONIA

Echipa sovietică de fotbal 
Lokomotiv Moscova și-a în
ceput turneul în Japonia, jtt- 
cind la Kyoto cu o selecționată 
japoneză.
au lăsat o excelentă impresie, 
repurtînd victoria cu scorul de 
5—1 (3—01

Fotbaliștii sovietici

O EXCELENTA PERFOR
MANTA A HALTEROFILULUI 

SOVIETIC G. TROITKI

Cu prilejul desfășurării cam
pionatelor. de haltere ale R.S.S. 
Ucrainene, tînărul sportiv Glie- 
nadii Troițki, în vîrstă de 22 
ani, a realizat în limitele ca
tegoriei semigrea excelenta per
formanță de 460 kg’ (145—135— 
180), la cele trei stiluri.

Pregătiri pentru
Turneul UEFA

de juniori
Astăzi și joi continuă pnsgJH 

tirile juniorilor noștri în vecle- 
rea alcătuirii lotului pentiu 
Turneul U.E.F.A. de juniori. As
tăzi are loc la stadionul „23 Au
gust* un trial la care sînt con- 
vocați (la ora 13) 35 de jucători 
bucur eșteni, iar joi un ai doi
lea cu participarea unor juniori 
din țară, completat cu bucureș- 
tenii reținuți după trialul de as
tăzi. iată lotul de juniori con- 
vocați pentru joi : Arghișanu 
(Arieșul Turda), Urziceanu, Bî- 
tlan (Știința Craiova), Mateescu^ 
Lungan (Chimia Govora), Chiuj- 
dea (Tractorul Brașov). Tiț.eica 
II (Acad. Militară Buc.), Gris 
(Aurul Brad), Balaș, Selymesi II 
(Mureșul Tg. Mureș), Pașcanu 
(Progresul București), Dinu, Da* 
vid (C.F.R. Roșiori), Dum’nicft 
(Metalul Colibași), Tomes (C.S, 
Credea). Cuteanu (Corv’.niU Hu
nedoara), Adam (Ind. Sîrmei O. 
Turzii), Turcan (Minerul Lupen’b 
Stigelbauer (C.S.M. Reșița) 
Rădulescu (Știința Bucureștii»



Ședința plenară a clubului sportiv Metalul Spartachiada de iarnă

Zilele trecute a avut loc un eve
niment de seamă în viața clubului 
sportiv Metalul București. S-a pre
zentat darea de seamă a activității 
depuse pe anul țn curs. Partjcipanții 
la ședința plenară, sportivi fruntași, 
cadre tehnice și activiști de seamă 
ai mișcării noastre sportive, au as
cultat cu un deosebit interes expu
nerea prezentată 
tarii, secretarul 
seamă a arătat 
țiilor minunate 
guvernul 
sportive, 
succese 
sportului 
tit astfel 
campioni
R.P.R. juniori, o medalie de bronz 
cucerită la J. O. de la Roma (atle
tism), 2 titluri de campioni balcanici 
(atletism), 2 medalii de aur la 
„Cursa de 6 zile" desfășurată la Bad 
Aussee (mctociclism) etc.

Participanții — după ce au ascul
tat darea de seamă — âu dezbătut 
multilateral diferitele probleme legate 
de activitatea clubului. Ei au arătat 
cu curaj o serie de lipsuri care nu 
permit clubului Metalul să se situeze 
totuși în rîndul cluburilor sportive 
fruntașe din țara noastră. Deși au fost 
obținute o serie de succese, în ansam
blu, clubul Metalul are numeroase 
deficiențe mai ales în ceea ce pri
vește ridicarea calitativă a activității 
sportive de performanță. în cadrul 
discuțiilor, vorbitorii au arătat că a- 
ceste lipsuri se datorescîn primul rînd 
conducerii clubului, care nu muncește 
la nivelul cerințelor actuale ale miș
cării sportive. Clubul sportiv Metalul 
București are un consiliu de condu
cere compus din nu mai puțin de 47 
de membri, care ar putea să contri
buie efectiv la îmbunătățirea muncii 
în cadrul secțiilor clubului. Cu toate 
acestea, consiliul clubului nu s-a în
trunit anul acesta decît de două ori. 
Iată cum se explică — au arătat vor
bitorii — una din sursele lipsurilor 
ce se fac simțite în cadrul clubului. 
Conducerea clubului nu a acționat în
totdeauna în lumina sarcinilor tra
sate de partidul și guvernul nostru 
mișcării sportive. Lipsurile 
mai sus, slaba 
tehnicieni, inactivitatea sau 
tența unor birouri de secții, neîngri- 
jirea materialului sportiv, slaba gos
podărire a bazelor sportive pe de altă 
parte au făcut ca sportivii metalur
giști bucureșteni să aducă o prea mi
ca și nesubstanțială contribuție la 
dezvoltarea sportului nostru de per
formanță. Cu toate că au obținut 
unele rezultate bune, performanțele 
sportivilor clubului Metalul București 
sînt încă departe de cele europene, 
ca să nu vorbim de cele mondiale. 
Această lipsă a fost de altfel expri
mată prin numărul mic de sportivi 
ai clubului Metalul prezenți în lotul 
olimpic, (numai 2 sportivi).

In darea de seamă s-a aratat, prin
tre altele, ca secția de atletism deși 
are doi antrenori salariați (Silviu 
Dumitrescu și Claudia Simionescu) 
nu a obținut decît rezultate mediocre. 
Se pot mulțumi cei doi antrenori cu 
rezultatele obținute de sportivii clu
bului la campionatele republicane? 
Astfel, atleții care au reprezentat clu
bul 'Metalul în proba de 1.500 m au 
realizat 
rezultate 
manțele 
slabe și 
rea greutății rezultatul de 15,06 m 
obținut de un atlet metalurgist nici 
nu este luat în considerare de nici 
unul dintre statisticienii atletismului 
european. Titlul de campion republi
can obținut la săritura cu prăjina de 
un atlet al clubului cu performanța 
de 4,10 m ar trebui să-i facă să ro
șească pe cei doi antrenori, dacă le 
amintim că nu de mult la Atena — 
cu prilejul Jocurilor Balcanice —- doi 
sportivi bulgari își disputau întîieta- 
tea la ștacheta ridicată la 4,50 m.

★
Luînd cuvîntul, în cadrul dezbate

rilor, delegatul F.R.A. a arătat că 
deși atleții clubului dețin 5 titluri de 
campioni republicani și un record 
R.P.R., în primele zece rezultate pe 
probe (seniori și senioare) atleții me
talurgiști nu au decît 20 de perfor
meri. Situația la juniori este și mai 
gravă, în primele 10 rezultate nu au 
nici un sportiv (1 1 1), iar în primele 
25 numai 2 atleți 1 Printre primele 10 
rezultate mondiale avem un singur 
performer, iar printre primele 25 tot 
unul I

de tov. Savu Spă- 
clubului. Darea de 
că datorită condi- 

pe care partidul și 
le-a creat mișcării 

a înregistrat unele
nostru

clubul
importante în dezvoltarea 

de performanță. S-au amin- 
de rezultate cum ar 5i : 36 
R.P.R. seniori, 5 campioni

arătate 
preocupare a unor 

inexis-

timpuri ca 4:07,3 și 4:14,0, 
care în raport cu perfor- 
mondiale sînt considerate 
pentru juniori. La arunca-

DUMA, președintele Consiliului Ge
neral al U.C.F.S., care a arătat 
printre altele că — „în condițiile 
sprijinului pe care partidul și sta
tul nostru îl acordă permanent miș
cării de cultură fizică și sport — 
activitatea depusă de clubul Metalul 
București este departe de ceea ce 
trebuia să fie. Nu este admisibil 
pentru un club puternic ca Metalul, 
care are numeroase cadre tehnice și 
mari rezerve de tineri sportivi, să 
obțină rezultate mediocre în cec-a ce 
privește sportul de performanță. Pe 
viitor va trebui acordată o atenție 
deosebită muncii secțiilor, controlu
lui efectuat de sectorul tehnic asu
pra lor, cît și creșterii și pregătirii 
sportivilor.

De asemenea, secțiile clubului tre
buie să acorde o mai mare atenție 
asigurării unei compoziții corespun
zătoare, orientwidu-se îndeosebi a- 
supra elementelor tinere, talentate și 
cu perspectivă.

In afară de aceasta, va trebui să 
se facă o selecție a sportivilor exis- 
tenți în prezent în secțiile clubului, 
pentru a se asigura un efectiv de o 
valoare ridicată. Această sarcină cade, 
în primul rînd, pe umerii antreno
rilor. Ei vor trebui să se ocupe mai 
mult de tineretul care posedă pers
pective, să fie tot timpul în mijlocul 
secției și să nu se mai ocupe de tre
buri ce nu-i privesc. Antrenorul nu 
trebuie să-și piardă vremea cu ele
mente lipsite de perspectivă. în fața 
lui trebuie să stea grija nu numai 
spre obținerea de performanțe ime
diate ci, pe baza unei munci știin
țifice, ca urmare a folosirii celor 
mai avansate procedee de instruire- 
antrenament, fixîndu-și obiective ce 
trebuie să plece de la nivelul per
formanțelor europene, să obțină re
zultate superioare.

Sportul de performanță cere 
efort mare, spirit de sacrificiu
multă disciplină. Sînt însă antrenori 
care nu vor să înțeleagă acest lucru. 
Se preocupă prea puțin de creșterea 
elementelor, nu aleg întotdeauna pe 
cei mai dotați sportivi. Dezvoltarea 
actuală a activității sportive de per
formanță cere antrenorului o pregă
tire multilaterală, complexă, științi
fica și mereu reîmprospătată în func
ție de ultimele metode ce se aplică în 
sportul respectiv, în mișcarea spor
tivă internațională. Toate acestea nu 
se pot obține decît pe baza unui plan 
concret care să cuprindă norme pre
cise, în anumite perioade de timp. 
Dacă antrenorul nu va îndeplini a- 
ceste cerințe majore el nu va reuși 
să pregătească sportivi capabili gata 
oricînd să obțină performanțe ce de
pășesc nivelul mediu. Recentele Jocuri 
Olimpice de la Roma au dovedit, 
o dată în plus, că sportul nu se mai 
face la întîmplare, fie că e vorba 
de un sportiv dotat cu calități na
turale deosebite, fie că e vorba de un 
tînăr oarecare. Performanța, la ora ac-

în cuvîntul său, antrenorul secției 
de atletism, Silviu Dumitrescu, a 
spus că atleții fac un număr prea 
scăzut de antrenamente ca să poată 
obține rezultate superioare. Numărul 
insuficient de concursuri interne și 
internaționale ar fi de asemenea o 
piedică în dezvoltarea calității atle
tismului din cadrul clubului. 
Un fapt care a împiedicat 
secția să obțină rezultate superioare 
a fost și lipsa de discernămînt în 
ceea ce privește selecționarea spor
tivilor. S-a pierdut mult timp cu 
elemente lipsite de perspectivă, fără 
calități fizice, iar de multe ori s-a 
lucrat empiric. De aceeași greșeală 
s-a făcut vinovată și secția de lupte 
a clubului. Rezultatele obținute in 
ultimul an de această secție sînt încă 
cu mult sub nivelul posibilităților. în 
primii 6 clasați la campionatele re
publicane de lupte clasice seniori nu 
sînt decît doi sportivi metalurgiști, 
iar la lupte libere numai trei. Antre
norul Gheorghe llie, cît și biroul sec
ției, au dat o prea puțină atenție re
crutării tineretului deși vîrsta medie 
a sportivilor este de 23,5 ani. Este 
tot atît de adevărat că nici pentru 
sectorul tehnic al clubului aceasta 
nu a constituit o problemă.

Cu toate că darea de seamă a ca
lificat cu notația de „bine“ rezulta
tele obținute de secția de box, an
trenorul ei, Iordan Stoianovici, s-a 
declarat nemulțumit cu această ca
racterizare. Luînd o poziție autocri
tică, el a arătat că, deși în trecutul 
apropiat secția a avut campioni ai 
țării (Dănilă Done și Dumitru Ri- 
zea), deși a ridicat o serie de ele
mente tinere ca Badea, Chiș, Minea, 
Calița și Low, s-a făcut totuși prea 
puțin pentru sportul de performanță. 
Cea mai bună dovadă o constituie 
însuși faptul că nici un boxer de la 
Metalul nu a fost selecționat în lo
tul olimpic. „M-am lăsat angrenat
— a spus tov. I. Stoianovici — în 
treburi ce nu-mi aparțineau. Am um
blat să procur lemne de foc pentru 
sala de box, mașină care să le trans
porte, m-a preocupat repararea băii, 
mi-am pierdut timpul cu îndeplinirea 
formelor de deplasare în provincie și 
multe alte treburi mărunte. în schimb 
nu am insistat suficient nici să ob
țin echipament sportiv specific: mă
nuși de sac, de box, puncingbaluri. 
Personal, cred că am depus prea pu
ține eforturi să-mi ridic nivelul pro
fesional prin studierea 
teriale referitoare la 
lui”.

Darea de seamă a 
de atitudinea unor 
merg pe linia minimei rezistențe în 
ceea ce privește pregătirea la un ni
vel superior a sportivilor. Un astfel 
de caz tipic îl oferă secția de volei 
feminin. Antrenorul Dinu Nicolau, 
deși animat de bune intenții, păcă
tuiește însă prin lipsa de exigență 
in pregătire, 
antrenamente 
pentru a nu „supăra” sportivele sec
ției pe care o conduce. La 
plenară s-a mai subliniat 
că unele secții neglijează 
pătarea cadrelor cu tineri 
giști. „Avem o masă mare
— a spus iov. Marian Demetrescu, v-
directorul școlii profesionale „Maojj 
Tze-dun" — dornic: de a face sport.,. 
Ei sînt de prea puține ori solicitați. ” ■ 
Am auzit în darea de seamă că sec-<- 
țiile de atletism, volei, lupte etc. Ț 
n-au rezerve de cadre tinere. Ar fi£ 
de dorit ca această problemă să con-* 
stituie o preocupare mai temeinică T Nu odată în co'oaneîe ziarului 
pentru antrenorii noștri cît și Pen-ț"ostru a fost sublimată preocuparea 
r , vi Ipermanenta pentru creșterea necente-
tru conducerea clubului". ^nită a numărului de membri ai

Din discuții a mai reieșit lipsa deȚ U.C.F.S. în orașui Constanța. Au 
interes a conducerii clubului pentru î fost amintite metode, ^s-a scris des- 
a recruta cei mai buni antrenori, 
bine pregătiți și competenți în spe
cialitatea lor. Grija pentru ridicarea^U.C.F.S. 
continuă a nivelului tehnic al antre
norilor n-a constituit o preocupare 
pentru sectorul tehnic al clubului.
N-au fost controlate în mod suficient^în obținerea acestor succese a fost 
și mai ales periodic secțiile și nu s-a ■ • . ■ . .... , ...
observat daca antrenamentele decurg*,, au ana)izat )a limp {e)uI cum 
în mod științific și sînt respectatejmuncesc asociațiile sportive în pro- 
întocmai planurile de antrenament. Iblema creșterii memtrilor U.C.F.S. 
Secțiile nu au planuri de perspectivă X?’ au orientat activitatea consi.iilor 
și nu își pot conduce din această 
cauză 
această privință și federațiile de spe
cialitate au lipsuri. Ele n-au privit 
cu suficientă răspundere și seriozi
tate activitatea unui club ca Metalul, 
în privința gospodăririi bazelor spor
tive, conducerea clubului are serioase 
lipsuri. De asemenea, legătura pe carefde 250, la C.F.R. cu 200. Rezultate 
trebuia s-o mențină clubul cu asocia-X bune au înregistrat și asociațiile
țiile sportive aderente a fost de mul-t?P°.rt've SPartac Sănătatea (care 
; . L . , Tînainte era o asociație codașa) etc.te ori trecuta pe un plan secundar.T c* f s"ar Parea ca lucrurile mer£ per-

_ , . 1 1. . .Ifect în ceea ce privește creșterea nu-
Cu ocazia lucrărilor ședințeiImăruIlii de membri ai U.C.F.S. și an- 

plenare a luat cuvîntul tov. AUREL fgrenarea acestora într-o activitate

tuală, este rodul unei munci asidue, de 
zi cu zi, și exclude prin excelență, 
întîmplarea. Sportivul care vrea să 
realizeze acest lucru trebuie să se 
pregătească serios, cu perseverență, 
sistematic și mai ales în mod con
tinuu.

Acel care călăuzește pe sportiv pe 
acest 
este 
este 
dere, 
pentru 
noștință cu ceea ce este nou. De a- 
ceea, conducerea clubului va trebui 
să acorde o atenție sporită calificării 
antrenorilor pe care îi are. Vor tre
bui create condiții optime pentru ca 
antrenorii să-și poată desfășura an
trenamentele în condiții normale. Con
ducerea clubului să acorde o mai 
mare grijă în ceea ce privește cola
borarea cu asociațiile sportive ade
rente Și să-și facă o preocupare de 
frunte din patronarea unor șco'i pro
fesionale și medii, sursă inepuizabilă 
de tinere talente, 
sportivilor cît și 
litică trebuie să 
tenției conducerii 
stituie obiectivul 
tuia. Numai un sportiv cu o înaltă 
ținută morală, cu o puternică con
știință cetățenească, pătruris 
îndatoririle saie, poate oricînd

drum anevoios, dar frumos, 
antrenorul. Munca de antrenor 
o meserie de mare, răspun- 

care cere mult studiu 
a fi întotdeauna în cu-

Munca educativă a 
pregătirea lor po
stea în centrul a- 
clubuiui, să con- 
principa! al aces-

tru

un

diferitelor ma- 
tehnica boxu-

mai amintit și 
antrenori care

•iccaptînd soluția unor 
de intensitate redusă

ședința 
și faptul 
reîmpros- 
metalur- 

de tineri

de 
să 

reprezinte cu cinste culorile spor
tive ale patriei sau ale clubului. 
Sportivii trebuie educați în spiritul 
patriotismului înflăcărat, al dra
gostei față de partidul și realiză
rile regimului dcmocrat-popu'ar. Ei 
trebuie să se simtă mîndri că li s-au 
creat condiții de a urca treptele nu 
puțin anevoioase ale sportului de 
performanță. Să facem din ei tineri 
fermi, hotărîți, exemple atît în mun
că cît și în activitatea sportivă.

Sarcini de mare răspundere stau 
în fața 
Consiliul acestui club este 
conducă în mod concret 
activitate ce se desfășoară 
să analizeze periodic aciivitatea sec
țiilor, să fie mai des în mijlocul 
sportivilor și antrenorilor. De ase
menea, consiliul clubului este dator 
să ajute și să îndrume cu mai multă 
exigență activitatea antrenorilor, a 

să sta- 
precise. 
DUMA 
sportiv

clubului sportiv Metalul, 
dator să 
întreaga 
în ciub,

secțiilor pentru care trebuie 
bilească sarcini și obiective

In încheiere, tov. AUREL 
a arătat că: „in viitor clubul 
Metalul București este dator să se 
prezinte cu un bilanț mult inai bo
gat de activitate, să-și aducă con
tribuția sa la afirmarea și mai pu
ternică a activității sportive 
R.P.R. Clubul sportiv Metalul 
toate condițiile pentru a realiza un 
important salt calitativ pe calea 
ridicării continue a sportului de 
performanță, dovedind astfei că a 
înțeles și a aplicat întocmai 
hotărîrile partidului și guvernului 
nostru ce privesc mișcarea sportivă. 
El va trebui să răspundă cu cinste 
la această sarcină, situîndu-se ală
turi de celelalte cluburi fruntașe din 
țara noastră". /

din
are

a tineretului
(Urmare din pag. 1)

asigura activității sportive 
o continuă dezvoltare. Du 

lunile de vară au fost conse 
o seamă de succese ret 
de asociațiile

întrecerilor 
sătești,

succese 
sportive 

de cros, mari 
campionate 
etc., jată 
U.C.F.S.

startul

a 
mase 
ce în 
nate 
zate
prilejul 
competiții 
asociațiilor sportive 
meroși membri ai 
întîlni din nou la 
rilor care au început să se 
de multă popularitate, fiind 
rite de tot 
muncii.

Este firesc că și de data acea: 
Spartachiada de iarnă va prilejui 
nouă și puternică impulsionare 
activității sportive de mase din a 
ciațiile sportive, va contribui la d 
voltarea baze, materiale a mișc; 
sportive, va evidenția numeroase e 
mente tinere talentate care, înci 
mate cu grijă și perseverență, ? 
completa — pentru început — ec 
pele reprezentative ale asociații 
sportive. De asemenea, Spartachis 
de iarnă va asigura o continuii 
activității sportive de mase, va I; 
să crească numărul membri 
U.C.F.S. și, urmare firească, al 
lor care practică luptele sau șat. 
gimnastica sau tenisul de masă < 
Pentru realizarea acestor obiect 
este însă nevoie ca asociațiile sp 
tive, folosind larg sprijinul orga 
zaț'ilor U.T.M., să muncească 
toate forțele pentru succesul 
al Spartachiadei de iarnă a i...e 
tului. Este recomandabil ca în ace 
tă importantă acțiune să fie aiXp 
nați nu numai activiștii asociații 
sportive ci toți iubitorii sportu 
iar tehnicienii, antrenorii, profes? 
de educație fizică și, în primul rî 
comisiile locale pe ramură de sp 
care au posibilitatea să sprijine cc 
petent desfășurarea întrecerilor, 
considere ca o datorie de cinste s 
cina de a munci cu entuziasm p 
tru succesul acestei competiții

Răspîndind larg experiența pozit 
a asociațiilor fruntașe în organi 
rea edițiilor trecute ale Spartact 
dei, trebuie totodată să se țină sea 
și de faptul că pe alocuri au exiși 
în anii trecuți, lipsuri serioase 
activitatea unor asociații sportive c 
sînt cele din Hunedoara, Ploie 
Oradea și București. întrecerile 
fost amînate în mod cu totul nei 
tificat de la o zi Ia alta în așt 
tarea... zăpezii, unele consilii ale a 
ciațiilor sportive au lasat in sea 
unui singur activist sportiv pm’ 
ma organizării competiției sa: 
colo, s-a întîmplat ca 
pur " și simplu de 
revin pentru reușita 
acțiuni.

Folosind bogata 
muncind cu pasiune, 
deplinirea sarcinilor 
asociațiile sportive vor putea să c 
tribuie la succesul deplin al edi 
din acest an a Spartachiadei de ia: 
a tineretului, competiție pe care ti 
retul din întreaga țară o aștea 
cu bucurie si entuziasm și 'a c 
va participa în număr cît maj mi

că i 
se i 
între 
buci 
urn 

mai mulți oameni

aceștia să ...<. 
sarcinile ce 
acestei frumo

lor experier 
angrenînd în 
activul obști

că in toate asociațiile sportive
s-ar munci la

pre inimoșii activiști obștești, s-a ară
tat sprijinul permanent dat acestei 
acțiuni de către consiliul orășenesc 
” Și, într-adevăr, asociațiile
sportive constănțene au muncit cil 
succes în această direcție. Peste 
23.000 de oameni ai muncii au de
venit membri ai U.C.F.S. Hotărîtor

sprijinul dat permanent de către or
ganele și organizațiile de 
care au analizat la timp felul

asociațiilor spre obținerea unor noi și 
frumoase victorii. Astfel, comitetele 

munca în mod științific. înȚde partid de la S.N.M.C., Ancora, 
C.F.R., Petrolul etc. au analizat mun
ca consiliilor sportive respective și, 
ca urmare, activitatea acestora s-a 
îmbunătățit considerabi’. Asociația 
sportivă S.N.M.C. numără astăzi 700 
de membri ai U.C.F.S., la Electrica 
numărul membrilor U.C.F.S. a crescut 
cu peste 200, la Petro'uî cu mai bine

continuă. Și totuși, nu este așa. Mai 
sînt încă multe de făcut pentru ca 
asociațiile sportive constănțene să 
poată raporta că au îndeplinit sar
cinile ce le revin în această direc
ție. Este drept că în uneie locuri 
au fost obținute succese deosebite, că 
într-o serie de asociații sportive cum 
sînt cele amintite mai sus s-a mun
cit cu dragoste, cu simț de răspun
dere. Dar, sînt încă destule aso
ciații care au neglijat aproape com
plet această importantă problemă și

viața 
organizației 

noastre
care s-au ocupat de diferite echipe, 
considerînd că dacă alte asociații au 
înregistrat considerabile creșteri p t- 
vind numărul de membri ai U C.F.S. 
aceste succese se... răsfrîng și asu
pra lor. Am auzit de altfel și din 
unele discuții păreri asemănătoare : 
„Important este că pe oraș s-a rea
lizat o creștere evidentă. Nu este 
oare acesta lucrul esențial ?“ Nu. nu 
este așa. De ce să ne împăunăm cu 
succesele, cu munca altora ? De ce 
unii să muncească și alții nu ?

Iată, de exemplu. Ia asociația 
sportivă Tomis nu s-a în egistrrt dc- 
cît o creștere de 10—15 membri ai

U.C.F.S. în tot acest an. O si: 
muncă în acest domeniu a rf°s a 
rat și asociația sportivă ARTA ui 
se constată și o lipsă de preocup 
pentru încasarea cotizațiilor (143 
lei pe tot anul acesta). Doar o 
însemnată creștere au realizat și 
sociațiile ARGUS și Poștarul. in 
ficientâ este și munca depusă 
activiștii asociației sporii’e a t 
nei Năvodari unde există mu te 
sibilități încă nefolosite.

Reiese limpede că dacă to te a 
ciații’e sportive 
munci 
sportul constant 
și mai largă dezvoltare.

Problema ni se pare deosebit 
importantă tocmai pentru că și 
alte orașe se întîmpiă ca unele a 
ciațij sportive să muncească cu 
ce'ente rezultate iar altele să... împ 
tă acest succes fără să fi activat îi 
la nivelul sarcinilor ce le revere 
Este de datoria consiliilor U.C.F 
să analizeze temeinic acest asp 
să ia măsurile corespunzătoare p 
tru ca în fiecare asociație să 
muncească pentru îndeplinirea im 
fantelor sarcini privind creșter 
numărului de membri ai U.C.F.S 
cuprinderea lor într-o activitate s 
ținută. Aceasta va însemna o cot? 
buție însemnată la continua d 
voitare a mișcării noastre 
atragerea a noi și noi 
muncii pe stadioanele și 
sport.

din Constanța
cu aceleași bune rezult: 

ean ar cunoaște

sportive, 
oameni 

în sălile

D. C



Obiectivul nr. 1 al Clubului sportiv școlar din București
trebuie să fie îmbunătățirea performanțelor

ntrat în cel de al treilea an de exis- 
iță, Clubul sportiv școlar din Bucu- 
,ti a constituit în tot acest timp un 
ternic imbold pentru cei mai talen- 
i sportivi școlari. Tocmai de aceea, 
t Ministerul învăță mîntului și Cul- 
li, cit și U.C.F.S., prin consiliul oră- 
iese, au acordat un sprijin larg con- 
idării organizatorice a clubului, i-au 
gurat condiții optime de dezvoltare, 
jadrînd aici o serie de cadre tehnice 
îciaiizate, capabile să realizeze un 
>ccs de instruire sportivă de bună 
itate. La acestea s-au adăugat — așa 
n a reieșit și din recenta analiză a 
bului — eforturile și contribuția va- 
oasă a numeroși activiști sportivi 
.untari care au condus secțiile pe 
nură de sport, precum și a nume- 
:i părinți care au înțeles pe deplin 
portantul rol al clubului în educa- 

copiiior lor.
'ără îndoială că, bucurîndu-se de 
•jjinul amintit mai sus, muncindu-se 
majoritatea secțiilor cu mult entu- 

sm și respectîndu-se în general prin- 
iile care stau la baza activității unui 
b cu acest profil, C.S.S. București 

înregistrat unele succese. Ast- 
, o rodnică activitate s-a desfă- 
■at în cadrul secțiilor de canotaj a- 
lemic, natație, atletism și gimnasti- 

de unde s-au și ridicat elemente 
oroase ca Gabriela ștefan, Dana 
seu, Olimpia Bogdan, Mircea Roma- 
;cu (canotaj). A. Stamatescu, Virgi- 

Ciulinaru (atletism), Ileana Mihăi- 
cu, Șerban Popescu și AL Bogdan 

-astică), Florentina Rambosek, 
Trohani (natație). De asemenea, un 

.x însemnat de elevi care activea- 
la acest club au obținut diferite ti

vi de campioni republicani la ju
ri sau au dobîndit c clasificare su
rioară. Sînt succese care demonstrea- 
marile posibilități ale membrilor a- 

tui club, bogat izvor de cadre spor- 
î de performanță. Numai că atît 
isiliul clubului, cît și cadrele sale 
nice nu au fost întotdeauna convin- 
de acest adevăr. De aceea s-au și 

lțumit cu prea puțin în munca de pînă 
im. Și cînd spunem aceasta, ne re- 
im în primul rînd la optica greșită 
n care au privit rezultatele obți
ne de reprezentanții clubului. Antre- 
*ii și activiștii clubului nu au sub- 
lonat tot timpul munca lor intere- 
>r generale ale mișcării noastre spor- 

îndreptate către creșterea necon- 
ită a performanțelor sportive în pas 
cele înregistrate pe plan european 
chiar mondial. In darea de seamă 
clubului s-a vorbit cu multă em- 
ă despre o serie de rezultate obți
ne de sportivii școlari, membri ai 
bului. Dar reprezintă oare vreunul 
tre acestea sau măcar se apropie 

de un record de valoare interna- 
îală ? La această întrebare pusă de 
i mulți vorbitori, firește conducerea 
bului nu a putut să răspundă afir-

Cu excepția unor canotoare care 
-ut parte din lotul republican și 

cucerit la campionatele europene de

AIUD: Asociația sportivă a școlii 
■dii „Betlen" din localitate se nu- 
iră printre fruntașe în munca de 
îngere a cotizațiilor. Ca urmare 
acestui fapt, elevii școlii au la 

ipoziție echipament și material 
xrtiv în cantități corespunzătoare, 

preocupare atentă pentru strîn- 
rea cotizațiilor se manifestă și în 
irul asociației sportive a școlii 
■dii .Avram lancu". (Iosif Mihai, 
•es pond ent).
IAȘI: Școala sportivă de elevi 
i orașul nostru a organizat — 
:ent — un reușit concurs atletic 
servat elevilor din clasele V-VIII 

la școlile elementare și medii, 
acest concurs au fost prezenți 

roape 300 de elevi și eleve. Iată 
eva dintre rezultatele înregistrate: 
:TE: 60 m : Viorica Tilich 0,9; 
) m: Maria Surugiu 54,0 ; lungi- 
■: Maria Stănescu 4,30 m. BAlEȚi: 

m: Adrian Copacinschi 11,6;

,Jocul de baschet în școală”
de I. I. Lvova și I. N. Preobrajenski

De curind a apărut sub îngrijirea 
derației romîne de baschet lucra- 
i intitulată „Jocul de baschet în 
oală", traducere din limba rusă 
pă ..Baschetbol v școle", scrisă de
I. Lvova și I. N. Preobrajenski. 

Manualul prezintă un complex de 
de lecții pentru elevii aflați în 

imul an de instruire, precum și 
iterialul programat pentru al doi- 
r și al treilea an de instruire, cu 
iicații metodice generale. In ma- 
îal se vorbește pe scurt despre ac
uitatea de organizare, instruire, an- 
onament și educație în cadrul aso- 
îțiilor sportive școlărești. Fără a 
:gli;a problemele importante ridi- 
ite de atragerea maselor de elevi 
tre practicarea baschetului, autorii 
nsideră că a sosit momentul de a 

la Londra medalii de bronz și întrucît- 
va a atletului Stamatescu, celelalte re
zultate nu se situează la nivelul exi
gențelor actuale. Ca să nu mai vorbim 
de anumite ramuri sportive în care clu
bul nu poate prezenta un bilanț satis
făcător (volei, tir, handbal, baschet, 
hochei pe gheață etc.), ei fiind între
cut - paradoxal - de reprezentanții 
școlilor sportive de elevi care sînt de 
fapt pepinierele clubului ! E o situație 
ce trebuie să dea serios de gîndit con
siliului clubului, antrenorilor acestuia 
și celor două școli sportive de elevi 
din Capitală, care reprezintă verigi în
tre marea masă a tineretului studios 
și club. Desfășurîndu-și activitatea ca 
pînă acum, fără o muncă de perspec
tivă si mai ales de calitate, bătînd pa
sul pe loc șl mulțumindu-se cu „co
lecționarea" de titluri și succese lie
site de conținut, Clubul sportiv școlar 
nu își justifică rolul pentru care a 
fost creat, încrederea ce i s-a acordat 
și sprijinul material de care se bucu
ră. Situația poate fi îmbunătățită sim
țitor. Cu o condiție : să se pornească 
temeinic la treabă folosindu-se meto
dele cele mai avansate datorită cărora 
să poată fi formate elemente de bază 
ale loturilor republicane, capabile să 
ridice Ia un nivel superior performan
țele lor.

Firește, analiza activității Clubului ■ 
sportiv școlar, a adus în discuții și 
alte probleme importante, legate de 
activitatea secțiilor pe ramură de sport, 
de stilul de muncă al consiliului, și 
al antrenorilor, de munca educativă, 
de un mai riguros control medical ca 
și de legătura cu părinții și școlile de 
bază. Și aceste probleme vor trebui

Start într-una din probele crosului ,,Cupa Școlarului’’
Foto: II. Nandy
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500 m: C. Postolache; greutate: 
N. Scînteie 12,27. In clasamentul 
general pe școli, pe primul loc s-a 
situat selecționata șc. medii Nr. 2 
cu 29 p la fete și aceea a șc. ele
mentare Nr. 1 cu 38 p la băieți. 
(Gh. Vasiliu, corespondent).

TULCEA: Din inițiativa consiliu
lui asociației sportive Știința, în o- 
rașul nostru a avut loc o interesantă 
competiție la volei, atletism și hand
bal, la care au participat echipe re
prezentând școlile medii Nr. 1 și 
Nr. 2 ți șc. prof, de meserii I"tă 
echipeie învingătoare: Handbal în 7 
(băieți): șc. medie Nr. 1; fete: șc. 
medie Nr. 1. Volei-băieți : șc. prof, 
de meserii ; fete: șc. prof, de me
serii. Atletism: șc. medie Nr. 1. 
(Păun Stan, corespondent).

CĂREI : Asociația sportivă Știin
ța a școlii medii Nr. 1 din orașul 
nostru a organizat cu sprijinul of- 

se ridica nivelul procesului de in
struire și antrenament la un grad 
care să înlesnească tineretului șco
lar o trecere rapidă în echipele de 
categorii superioare. Ținînd seama 
de acest fapt, autorii au descris 
unele procedee metodice și exerciții 
de tehnică și tactică, respectînd în
tocmai cerințele baschetului modern.

Prin conținutul ei, lucrarea „Jocul 
de baschet în școală" poate aduce 
un important aport în răspîndirea și 
organizarea jocului de baschet în șco
lile din țara noastră, contribuind la 
completarea cunoștințelor profesori
lor de educație fizică cu problemele 
specifice de instruire și antrenament 
în jocul de baschet.

(D. ST.) 

să preocupe în viitor consiliul clubu
lui, pentru a se realiza o muncă plină 
de conținut. Dar am considerat că 
problema cea mai arzătoare o consti
tuie îmbunătățirea imediată a perfor
manțelor, principala menire a clubu
lui, și de aceea am insistat asupra ei.

La efortul colectiv de a se realiza 
o cotitură esențială în munca clubu
lui sînt chemați să contribuie în pri
mul rînd antrenorii și profesorii de e- 
ducație fizică — a căror absență de la 
ședința de analiză este inadmisibilă 
sportivii clubului, care ajunși la acest 
nivel au datoria morală de a se pre
găti cu conștiinciozitate și însuflețire 
și, bineînțeles, întreaga conducere a 
clubului a cărui sarcină de frunte este 
de a imprima o linie de perspectivă 
activității sportive, la capătul căreia să 
se poată culege roadele mult așteptate, 
pe linia sarcinilor încredințate de par
tid mișcării sportive.

Prima ediție a „Cupei școlarului” la cros 
a revenit reprezentanților Clubului 

sportiv școlar
Un număr de 168 de elevi au luat 

startul duminică dimineața în pri
ma ediție a competiției de cros do
tată cu „Cupa școlarului", întrecere 
organizată din inițiativa Clubului 

ganizației U.T.M. pe școală, între
ceri sportive la handbal, volei și 
baschet. întrecerile de handbal, mai 
ales, au stîmit un interes deosebit, 
ridieîndu-se la o bună valoare teh
nică și mareînd un adevărat record 
de participare (18 echipe cu aproape 
200 de sportivi). Cei mai buni hand- 
baliști s-au dovedit a fi — atît la 
băieți cît și la fete — reprezentanții 
claselor a Xl-a A și C. Individual, 
o comportare remarcabilă au avut 
elevii Lucian Mararu, Maria Filip, 
Sofia Mihali ș.a. (Traian Silaghi, 
corespondent).

Direcția Regională C.F.R. Craio
va ține neadăpostite următoarele 
aparate de gimnastică : scări ma
rinărești, bară fixă, frînghii de 
cățărat, cal cu minere, capră, în 
loc să le doneze școlii profesiona
le de ucenici din Craiova

— Dă fuga, l'opcscule, și vezi în ce 
lud se găsesc aparatele astea și dacă 
mai trăiesc animalele !

— Ce animale ?
— Calul cu... minere fi capra l

Un neobosit activist sportiv
De succesele sportive obținute în aceștia să poată deveni adevărat i pro* 

ultimii ani de către tineretul din Ba- pagandiști ai mișcării sportive în me- 
zău este legat și numele praf. Con- diul sătesc.
stantin Căpățlnă.

Handbalul era un sport aproape ne
cunoscut în orașul nostru. Pasiunea 
cu care a muncit însă prof. C. Căpă- 
țînă a contribuit mult la faptul că 
astăzi, după aproape trei ani de acti
vitate, în Buzău să existe peste 20 de 
echipe (seniori, juniori și pitici). An
trenată de prof. Căp.ățînă, echipa 
muncitorilor de la C.F.R. a cîștigat 
doi ani consecutiv titlul de campioa
nă regională, iar reprezentanții școlii 
sportive de elevi au obținut frumoase 
succese în confruntările lor cu șco
larii din Ploiești, Constanța și Orașul 
Stalin.

La școala pedagogică mixtă unde 
predă educația fizică, prof. Căpățînă a 
reușit să asigure viitorilor învățători 
o bună pregătire, să le imprime te
meinice cunoștințe tehnice și organi
zatorice, astfel ca în activitatea lor.

sportiv școlar București și a comi
siei de atletism a consiliului orășe
nesc U.C.F.S. A fost o competiție 
reușită, nu numai prin numărul ma
re de participanți, ci și prin exce
lenta comportare a multor concu- 
renți, în special cei de la categoriile 
copii și juniori II. Dorina Solea 
(Școala sportivă de elevi nr. 1), 
Mioara Matei și Leontina Frunză 
(Rapid), Dan Duțulescu (Clubul 
sportiv școlar), Constantin Ghiondea 
(Voința) au dovedit frumoase cali
tăți, care se impun a fi cultivate de 
către antrenorii respectivi.

Competiția a revenit clubului or
ganizator, ale cărui echipe s-au evi
dențiat prin omogenitate și bună 
pregătire. Lucruri frumoase trebuie 
spuse și despre reprezentanții clubu
rilor Rapid, Dinamo și Voința, lată 
și cîștigătorii probelor: CAT. COPII: 
fete: Dorina Solea (S.S.E. nr. 1); 
băieți: Dan Duțulescu (C. S. Șc.) 
JUNIORI CAT. A II-A: fete: I.eon- 
tina Frunză (Rapid); băieți: C. Ghion
dea (Voința). JUNIORI CAT. I: 
fete: Maria Gheorghe (Dinamo); bă
ieți: N. Fanaragiu (Rapid).

La sfîrșitul competiției, clubul or
ganizator a oferit diplome, plachete 
și pTemii cîștigătorilor fiecărei pro
be, precum și concurențîlor clasați 
pe locuri fruntașe.

„INIȚIATIVE” DE CARE NE PUTEM LIPSI...

In anul 1956, iubitorii sportului 
de la școala tehnică de ex
ploatare C.F.R. Craiova — 

mai precis, gimnaștii — trăiau o 
mare bucurie. Ministerul Căilor Fe
rate dotase școala cu aparate de 
gimnastică (bară fixă, cal cu mi
nere, capră, inele și altele), așa că 
de acum erau create toate condi
țiile pentru practicarea gimnasticii. 
Și elevii s-au pus pe treabă, dovadă 
locul 2 ocupat de echipa de gim
nastică a școlii la campionatele pe 
țară ale școlilor profesioțiale.

In iulie 1960 conducere» uzinei
Oțelul roșu din raionul Caranse
beș a transformat sala de gim
nastică a școli siderurgice In 

caeraatograf

— Alt film n-ai găsit ? Abia am 
golit sala de sportivi și acum, poftim, 
mi i aduci iar pe tofi plocon !

Desene de AL. CLENC1U

In cercul pedagogic al profesorilor 
de educație fizică din Buzău domneș
te totdeauna o atmosefră de muncă 
febrilă. Condus de prof. Căpățînă. a- 
cest cerc a obținut însemnate realizări 
pe calea lărgirii bazei de masă a 
sportului școlar, situîndu-l printre 
cercurile pedagogice fruntașe pe re
giune și chiar pe țară.

O activitate la fel de însuflețită 
desfășoară prof. Căpățînă și ca mem
bru al biroului consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Buzău, ca arbitru divizionar 
de handbal și corespondent al ziaru
lui nostru.

MARIN DUMITRU 
corespondent

Micul fotbalist
E un școlar sîrguitor
(de asta nu ai ce să zici) 
Și-n plus, e mare jucător 
lntr-o echipă de... „pitici".

Dorința lut e deci, normală: 
Să promoveze clasa și 
Să... promoveze, intr-o zi, 
Și în., echipa națională! I
...Odată, l-am felicitat 
Pentru un meci victorios
In care el a excelat.
„Extremul" — foarte radios — 
Mi-a mulțumit, dar n-a uitat 
Să-mi spună (cînd era să plece) : 

■— Să știi, mai am o bucurie... 
M-a ascultat la Geografie
Și am „marcat" încă un... zece!"

MIRCEA CODRESCU

*

!

Pînă aici totul e bine. Din 1959 
situația însă s-a schimbat. După 
transformarea școlii în Grup școlar 
de calificare, orele de educație fi
zică au dispărut 1 Ce-i drept, au mai 
rămas „uțme" : aparatele de gim
nastică, pe care Direcția Regionala 
C.F.R a găsit de cuviință să le... 
mute la depoul de locomotive Cra
iova. Acolo, ele se găsesc și în mo
mentul de față, dar neadăpostite, 
într-o stare jalnică. Ce și-or fi spus 
tovarășii de la Direcția Regională 
C.F.R. ? Cine vrea să facă sport, 
să facă 1 Dar în aer liber...

Nu știm însă ce părere au de fe
lul cum ei îngrijesc acest bun ob
ștesc. care altora le-ar fi de mare 
folos.

Cam aceeași .grijă" a manifestat 
fața de sport și conducerea 
uzinelor „Oțelul roșu", raio

nul Caransebeș. Și tot în privința 
gimnasticii. Aceștia, mai inventivi, 
s-au gîndit la unele... remanieri: 
au transformat sala de gimnastică 
în cinematograf, iar în vechea sală 
de cinema se organizează acum, cu 
regularitate (și ce muncă necesită 
acest lucru)... baluri. ...Numai că. cu 
aceste schimbări și „metode" nu pot 
fi de acord cei peste 1.200 de elevi 
din localitate, dornici să practice 
sportul preferat.

...Noi credem că astfel de „ini
țiative" ar trebui abandonate, iar 
sălile să fie folosite în scopul pen
tru care au fost construite. Iarna 
bate la ușă, așa că nu trebuie stat 
prea mult pe gînduri.

C. ALEXE
(după corespondențele primite 
de la C. Bobei și N. Pîrvu)
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Swele observații privind campionatul republican pe echipe

s-a și înttaplatmai puternică. Cum t _ .
în realitate. Albul ar mai fi trebuit 
să muncească serios pentru a obți
ne punctul, iar în multe vț- 
negrul avea i

devărate sînt cuvintele 
Flohr: „Să cedezi partida nu este 
niciodată prea... tîrziu".

Drimer a cîștigat întrerupta cu 
Nagy. Nacht a remizat cu Troianescu. 
Nu s-au jucat cele două partide a- 
mînate Ghițescu—Mititelu și Soos 
Ghițescu.

Aseară s-a desfășurat runda a 
IlI-a. Din nou „efectivul" partidelor 
n-a fost complet. S-a amînat întîl- 
nirea dintre Gheorghiu și Pavlov.

Totuși, s-a jucat Ia 10 mese pentru 
că a început meciul de baraj dintre 
Nicolau și Konarkowska. In prima 
partidă reprezentanta noastră _ a avut 
negrele. Intr-o apărare siciliana ea n-a 
jucat varianta de maniera cea mai 
exactă, permițind adversarei sale să 
înceapă un amenințător atac pe ari-

L. __ l'.j variante
„.„a toarte mari șanse de 

remiză. De unde se vede cit de a- 
lui Salo

Concursuri... rezultate
CUPA VICTORIA" LA MARȘ

In organizarea clubului sportiv 
Victoria s-a desfășurat duminică di
mineață un interesant concurs de 
marș dotat cu „Cupa Victoria". La 
întreceri au luat parte peste 30 de 
concurenti. Iată clasamentele com
petiției: începători (5 km): 1. D. 
Popescu (Dinamo); 2. M. Smaran- 
dache (Autobuzul); 3. I. Hinoveanu 
(Victoria); 4. I. Barbu (Autobuzul); 
5. Gh. Hanganu (Dinamo Bacău); 
Juniori (5 km): ]. M. Perșinaru 
(P.T.T.); 2. C-tin Clement (Victoria); 
3. L. Caraiosifoglu 
Avram (Victoria); 
do-muti); Seniori 
Popa (Dinamo);
(P.T.T.); 3. D-tru
(Victoria); 4. I. Barbu 
Gh. Maftei (P.T.T.); 6. N. Daradici 
(P.T.T.); 7. V. Avram (Surdo-muji); 
3. Gr. Anghel 
trea (P.T.T.);
(Surdo-muti).

Nicolae D.

pa regelui. Spectatorii au avut mo
mente de mari emoții. Dar, în mod 
cu totul neașteptat, șahista poloneză 
a simplificat poziția și la mutarea a 
20-a partida a fost dată remiză. Astăzi 
Nicolau joacă cu albele.

In finala masculină am asistat din 
nou la partide interesante și com
plicate.

In primele două ore de joc Mititelu 
l-a învins pe Georgescu, care a_ gre
șit grav într-o variantă teoretică. A- 
ceasta a fost de altfel singura partidă 
decisă a rundei. Cu un rezultat de re
miză s-au încheiat, fără complicații, 
întîlnirile Nicoleanu—Nacht și Dri- 
mer—-Radulescu. Celelalte partide s-au 
întrerupt. Un final foarte complicat, 
în ciuda materialului^ redus, 
nit în întîlnirca < 
Campionul țării va 
să obțină prima 
neu.
Radovici, dar are greutăți tehnice în 
realizarea acestui imens avantaj, 
Poziții ușor superioare dețin Troia- 
nescu la Bondoc și Pușcașii la Un- 
gureanu. In situații complicate au 
rămas neterminate partidele Szabo- 
Soos și Ghițescu—Nâgy.

După 3 runde conduc în clasament 
Gheorghiu, Mititelu 
puțin), Nacht și 
puncte.

Astăzi se joacă 
Mîine, program 
întrerupte, 
cincca.

a surve- 
Ciocîltea—Bălanei 

i încerca probabil 
sa victorie în tur- 

Halic' are 3 pioni în plus la

(o partidă 
Rădulcscu

i runda 
complet: 

după-amiază

Maestru sportului Elena Leuștean campioană a R. P. Romîne pe anul 1960

mai 
cu 2

patra.a 
dimineața 

runda a

V. CH.

Campionatul republican pe echipe 
și campionatul maeștrilor au fost în
trecerile care au încheiat activitatea 
de gimnastică pe anul 1960. Mai mult 
ca în alte dăfi, anul acesta campio
natul a scos în evidență unele 
pecte foarte importante privind 
dezvoltarea gimnasticii în viitor, 
cum și perspectivele pe care le 
această disciplină din punct de 
dere al performanței, pe linia ridi
cării ei la nivelul international. Să 
ne oprim astăzi asupra cîtorva din
tre aceste aspecte.

După cum 
campionatului . 
latitudinea antrenorilor, 
lor, 
formațiile. Așa s-a făcut că la finală 
aproape toate echipele au avut în 
componență sportivi și sportive din 
cîte două, trei sau chiar patru ca
tegorii de clasificare. Acest lucru a

se știe, regulamentul 
pe echipe a lăsat la 

" a asociatii- 
felul în care să-si alcătuiască

Meciuri frumoase în prima etapă

(Dinamo); 4. M-
5. P. Balaș (Sur-
(12
2.

a „Cupei Victoria”
km): 1. I. 

D-tru Chiose 
Paraschivescu 
(Victoria); 5.b.

(Victoria); 9. V. Mi-
10, Al. Negulescu

Nicolae, corespondent

NOU RECORD DE JUNIORI

. In cadrul unui concurs din Capi
tală tînărul Alexandru Ciocan (năs
cut 1944) a stabilit un nou record 
republican la triatlon pentru junior'i 
din cat. a Il-a cu 2.010 p (v.r. îi 
aparține cu 1.835 p). El a realizat: 
100 m — 12,3 sec; greutate (5 kg) — 
14,15 m și înălțime — 1,74.

sala Dinamo 
s-au disputat primele par- 
masculin din cadrul ,,Cupei

Sîmbătă după-amiază în 
din Capitală 
tide de volei 
Victoria".

Un public
— după o
— echipele 
noua promovată Petrolul Ploiești. Și nu 
se poate spune că așteptările n-au fost 
confirmate. Intr-adevăr, cele trei partide 
an arătat că formațiile noastre masculine 
s.-au pregătit în această pauză forjată. 
Dovada : jocurile destul de bune pentru 
începutul sezonului realizate de toate 
echipele.

Meciurile au fost interesante și da
torită faptului că într-o seric de echipe 
au apărut schimbări. Astfel, la C.C.A. 
au jucat Chiri fă, fost la Tractorul Bra
șov și Mincev, de la Rapid București. 
Bănică Teodorescii (Victoria București) 
a revenit la Dinamo, Petric, care în ul
timele două campionate a jucat la 
C.C.A., s-a reîntors la clubul său. Pe
trolul Ploiești, în timp ce la Rapid a

numeros a ținut să revadă 
întrerupere de cîteva luni 
bucureștenc fruntașe și pe

as- 
atît 
pre- 
are 
ve- avut și părți pozitive și părți nega

tive. Ce a fost bun? în primul rînd 
faptul că au fost prezente la finale 
elemente tinere, talentate (s-au evi
dențiat regiunile Constanta, Craiova), 
care au avut de învățat de la cei 
mai bine pregătiți ca ei, cei ce acti
vează de multi ani în această dis
ciplină sportivă. Apoi, prin preve
derile regulamentare amintite a fost 
posibilă participarea la finale a re
prezentativelor tuturor , regiunilor 
tării (excepție a făcut regiunea Hu
nedoara, care nu a prezeniat nici un 
gimnast), ceea ce a permis federa
ției de specialitate să constate con
cret, care este nivelu] gimnasticii 
in regiunile respective. Dar, compo
nenta eterogenă a formațiilor a fost 
o reală greutate în organizarea cam
pionatului chiar de la primele sale 
etane și ea nu a servit aproape 
deloc la o selecție justă și nu a 
dus la participarea celor mai repre
zentative elemente din 
ce ? Pentru că, în 
zultate, antrenorii 
formație sportivi din categoriile in
ferioare (care puteau obține note 
mai bune) în dauna celor cu o cla
sificare superioară. Aceasta este de 
fapt una din marile greșeli săvîr- 
șite în anul 1960 și care trebuie 
evitată în viitor.

Cîteva cuvinte despre nivelul la 
care au fost prezentate exercițiile,

regiuni. De 
goana după re- 
au introdus în

precum și în 
exercifiilor liber 
inferioare.

La femei 
impuse — 
(după atîta 
cițiile liber 
trunchiată, 
băieți se vădește tendința spre i 
troducerea în exerciții a elementel 
de dificultate sau de mare difici 
tate. Ceea ce este foarte bine. D 

s-a făcut fără o temi 
învățare a fiecărui element 

De aicj execuția mult pr 
lentă, sacadată, de aici nesiguranl 
La bîrnă au fost respectate în ger 
ral amendamentele de . dificulta: 
Dar, ca și la sol, elementele gre 
nu sînt bine stăpînite, ceea ce 
dus la nenumărate căderi de 
aparat. De asemenea, la bîrnă ap 
într-o măsură prea mică variațiile 
pași și sărituri, iar elementele art: 
tice nu au fost suficient studia 
La paralele exercițiile impuse au fc 
prezentate conform descrierilor, d 
la cele liber alese gimnastele s- 
încumetat la elemente peste po 
bilitătile lor. Aici trebuie căuta 
explicația multelor opriri din timp 
execuției, lucru în totală contradic 
cu gimnastica modernă, unde exi 
citiul trebuie prezentat curgător, 
mult dinamism. Și, în sfîrșit, să 
turile, unde sînt încă mari deficier 
(nenumărate gimnaste n-au exec 
tat corect săriturile, cu ambele zl 
ruri, dar în loc să primească 
0, au fost „încurajate" acordîndi 
note). In concluzie: în viitor trt... 
pus 
tica 
tică, 
t.'cii

In 
trebuie rejinut că dintre cele -- 
aparate la care lucrează gimm/ș 
exerciții mai bune au fost la in 
și sărituri. Prezentarea exerciții 
liber alese a oglindit multe lipsi 
ale muncii de instruire. S-a vă: 
astfel că atît pregătirea fizică gei 
rală 
toți 
nu 
Ca 
mișcări de bază a dus la execut 
cu multe întreruperi, opriri.

Toate aceste probleme au fost d 
cutate după terminarea întreceri 
din cadrul campionatului cu ant 
nori din regiuni, profesori de educa 
fizică din București, precum și 
reprezentanți ai catedrei de la I.C 
în cadrul acestei consfătuiri, ant 
norii au făcut multe propuneri <• 
servații atît privind campionate 
cent încheiate cît și sarcinile ce re 
gimnasticii pentru viitor. Dar des, 
toate aceste probleme foarte imp 
tante vom discuta cu un alt pri

acest lucru 
nică 
parte.

privința 
alese la

introduce! 
categorii

exercitiif 
este și acu

interpretarea
la sol
vreme) greșită iar exe 
alese au o compozit 

Atît la fete cît și

un accent deosebit pe gimrii 
acrobatică ca și pe cea ari 
ramuri ajutătoare ale gimm 

sportive.
privința gimnasticii masculi

cît și cea specială n-a fost 
sportivii satisfăcătoare și că 
corespunde greutății mișcării 
și la fete, trecerea peste un

ELENA MATEESCl
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Clasamentele campionatului republican de motocros

TR. MACARIE GR. BERENYI V. SZABO

Duminică dimineață a luat sfîrșit 
în Capitală campionatul republican 
de motocros. După cum am anunțat, 
titlurile au fost cucerite de alergă
torii TRAIAN MACARIE (DINAMO) 
— .175 cmc, GRIGORE BERENYI 
(METALUL) — 250 cmc și VASILE 
SZABO (DINAMO) - 350 cmc. Pu
blicăm astăzi clasamentele fazei a 
V-a (desfășurată duminică) și cla
samentele generale ale campionatului 
republican de motocros.

FAZA A V-A.
începători — 175 cmc: 1. Otmar 

DeubeHfSteagul roșu Brașov) 8 p; 2. 
Gh. Stafie (Voința București) 6 p; 

-250 erne: 1. Alexandru Șinca (Voința 
București) 8 p; 2. Otto Stephani 
(Steagul roșu brașov) 6 p; 3, Ion

Ionescu (Steagul roșu Brașov) 4 p; 
4. K. Schuster (Voința Brașov) 3 p.

Avansați — 175 cmc: I. Mihai Dă- 
nescu (CCA) 8 p; 2. Mihai Pop (Di
namo) 6 p; 3. Traian Macarie (Di
namo) 4 p; 4. Tudor Popa (Dinamo) 
3 p; 5. Paul Enescu (Metalul) 2 p; 
6. Eugen Keresteș (CCA) I p; 250 
cmc: 1. Grigore Berenyi (Metalul) 8 
p; 2. Vasile Szabo (Dinamo) 6 p; 3. 
Gheorghe Ion (CCA) 4 p; 4. Gheor- 
ghe Ioniță (CCA) 3 p; 350 cmc: 1. 
Vasile Szabo (Dinamo) 8 p; 2. 
Gheorghe Ioniță (CCA) 6 p; 3. Ale
xandru Lăzărescu (Rapid) 4 p; 4. 
Mircea Cernescu (Dinamo) 3 p.

CLASAMENTE GENERALE
175 cmc. (începători)

1. O. Deubej (St. roșu Brașov) 0 8 8 9 24

2. Gh. Cioară (St. r. Brașov) 8 6 2 0 16
3. Gh. Stafie (V. Buc.) 0 0 0 G 6
4. E. Sasz (V. Brașov) 6 0 0 0 6
5. Tr. Belei (V. Brașov) 0 0 4 0 4
6. Al. Schuller (V. Brașov) 4 0 0 0 4

250 cmc. (începători)
1. O. Stephani (St. r. Brașov) 0 8 8 6 22
2. Al. Șinca (V. Buc.) 4 6 0 8 18
3. N. Vasilescu (Loc. Ploiești) 8 3 0 0 11
4. K. Schuster (V. Brașov) 0 0 6 3 9
5. I. Ionescu (St. r. Brașov) 0 4 0 4 8
6. Rolf Dovitz (V. Sibiu) 6 0 0 0 6

175 cmc. (avansați)
1. Tr. Macarie (Dinamo) 6 6 8 4 4 28
2- 3. M. Dănescu (CCA) 8 2 0 G 8 24
2— 3. M. Pop (Dinamo) 2 8 0 8 6 24
4. Șt. Iancovici (Metalul) 0 4 G 3 0 13
5. Tudor Popa (Dinamo) 4 0 3 2 3 12
6. Iosif Popa (Dinamo) 3 3 4 0 0 10
7. Eugen Keresteș (CCA) 0 1 0 1 1 3
8. C-tin Nedelcu (Dinamo) 0 0 2 0 0 2
9. Gh. Mițu (Metalul) 0 0 1 0 0 1
10 Al. Trifu (Rapid) 1 0 0 0 0 1

250 cmc. (avansați)
1. Gr. Berenyi (Metalul) 4 8 6 4 8 30
2. Vasile Szabo (Dinamo) 1 6 4 6 G 23
3. Gh. Ioniță (CCA) 3 0 8 8 3 22
4. Gheorghe Ion (CCA) 8 0 0 0 4 12
5. M. Cernescu (Dinamo) 6 4 0 0 0 10
6. Gh. Voiculescu (CCA) 0 3 3 3 0 9
7. Cr. Dovitz (Dinamo) 2 2 0 0 0 4
8. Erwin Seiler (Rapid) 2 2 0 0 0 4
9. Peter Fischer (Dinamo) 1 0 1 0 0 2

350 cmc. (avansați)
1. Vasile Szabo (Dinamo) 8 8 2 4 8 30
2. Gheorghe Ioniță (CCA) 6 2 8 8 6 30
3. M. Cernescu (Dinamo) 4 6 6 6 3 25
4. Alex. Lăzărescu (Rapid) 3 4 4 3 4 18
5. Hugo Sitzler (Metalul) 2 3 3 0 0 8

La clasa 350 cmc. a fost acordat 
titlul de campion republican alergă
torului Văbile Szabo — deși se afla 
la egalitate de puncte cu Gh. Ioniță 
— pentrițpfaptul că a repurtat 3 vic
torii în 5 faze, față de cele două rea
lizate de "adversarul sau.

— Mergi la patinoar ?
— Aș merge că de mult n-am 

mai patinat, dar nu am...
— Nici eu nu am patine, dar asta 

nu este o problemă. Găsim acolo, 
pe măsură, la centrul de închiriat 
patine.

In aceste zile numeroși bucureșteni 
se îndreaptă, în orele de ragaz, 
spre patinoarul din parcul „23 Au
gust". Băieți și fete zburdă pe 

gheața artificială. Grație patinoa
rului artificial și sportivii bucu
reșteni și-au început antrenamentele 
încă de la mijlocul lunii trecute.

PESTE 100 DE ELEVI

Pe tovarășii Florin Gămulea și 
Adalbert Horosz îi întîlnești mai 
în fiecare zi pe patinoar. Primul se 
ocupă de pregătirea viteziștilor, 
vreo 50 la număr, iar al doilea îi 
introduce pe cei peste 60 copii în 
tainele patinajului artistic. Și unii și 
alții sînt membrii aceluiași club, 
Dinamo București, remarcați cu pri
lejul unor concursuri de selecție la 
care s-au prezentat sute de băieți 
și fete. „In afară de începători cu 
care lucrăm de două ori pe săptă
mână, ne-a spus antrenorul Gămu
lea, avem și patru ședințe săptă- 
mînaie cu patinatorii avansați. Sec
ția de viteză s-a întărit prin veni
rea în mijlocul nostru a valoroa
selor viteziste Magdalena Udrea și 
a fostei recordmane și campioane 
a țării. Draga Vranialici, care a 
întrerupt cîțiva ani din cauza stu
diilor. in sezonul actual îmi inspiră 
multă încredere Emilian Papuc, Mu
gur Macrin și H. Chelaidite, inti
mul fiind proaspăt campion de ju-

/ 
niori al {arii la... ciclocros. Pri 
confruntare cu viteziștii din p 
vincie o vom avea la Miercu 
Ciuc, cu ocazia .Cupei 30 Dece 
brie".

In Capitală, mai au sec(ii 
ternice de patinaj, Clubul spor 
școlar, Constructorul, Școala sp 
tivă de elevi nr. 2 și C.C.A. ai 
ror membri se pregătesc intens 
vederea campionatelor republicane

PATINATORII DIN TG. MURI 
1ȘI CONTINUĂ ANTRENAME 

TELE PE... USCAT

După cum se știe, unii dintre 
mai buni viteziști din tară sînt g 
păți la „Mureșul" din Tg. Mm 
In prezent, după cum ne reiate: 
corespondentul nostru, I. Păuș, 
25 de patinatori fruntași și înce 
tori (18 ‘ băieți și. 7 fete) se ■ 
într-o activitate susținută. Avans 
au 12 ore de pregătire pe săț 
mină, făcind zilnic antrenament 
parcul „23 August" din localitate

Pe lingă exercițiile specifice 
patine cu rotile, sportivii exec 
și un program de pregătire fiz 
generală, practicând o serie de < 
cipline ajutătoare ca : atletisn
ciclismul, gimnastica etc. Eva F 
kaș, campioană absolută pe a 
I960, Ladislau Gali, Ludovic Cs 
Eva Marton, Eva Birtalon (av 
sați), Andrei Szasz, Tiberiu Sz; 
A. Spintzer (începători) ș.a. c 
și-au disputat întîietatea și în 
drul concursurilor de vară dot 
cu „Insigna patinatorului", pârtie 
cu regularitate la ședințele de f 
gătire conduse de antrenorul Kî 
Gali.

_ T*< f^NlJESCI



Jocuri interesante în ultima etapă
SERIA I

'METALUL TÎRGOVIȘTE — C.S.M. 
BRAILA (4—1). Localnicii au în
cheiat turul campionatului printr-o 
nouă victorie la scor. Primul gol al 
meciului a fost înscris de oaspeți 
(Coteț, min. 16). Tîrgoviștenii ega
lează în min. 34 prin Cazacu și iau 
conducerea în min. 35 printr-un nou 
gol marcat de Cazacu. In repriza a 
doua, Metalul joacă foarte bine, în

minute, localnicii domină. In min. 19, 
Poiana ratează un 11 m., iar în min. 
66 Postolache înscrie cu capul. 
S.N.M. s-a apărat tot timpul. (E. 
Stroe și Șt. Constantinescu, coresp.).

a categoriei B
SERIA a III-a

Rapid și U. T. A. au trecut, 
pe rind, pe lingă victorie

SERIA a Il-a

Știința Craiova — Dinamo Pitești (3-1). 
Imediat după joc, formația studenților 
craioveni efectua în fața unui public 
entuziast un tur de onoare... simbolic; 
căci succesul obținut de gazde, cu pre-

Apărătorii echipei oaspe (în tricouri vărgate) se uită dezolați spre mingea ce se 
îndreaptă spre poarta goală. Fază din meciul Dinamo Obor—C.S.M. Mediaș (4-0) 

Foto: II. Nandy

JIUL PETROȘANI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (1 — 1). Deși localnicii 
au dominat mai mult decît oaspeții, 
totuși ei nu au reușit să-și adjudece 
victoria, deoarece au înghesuit jocul 
pe tripletă și s-au pripit în fața 
porții. Oaspeții au prestat un joc 
bun. Ei au marcat în prima repriză 
două goluri, neacordate însă — just 
— de arbitrul C. Mitran. In repriza 
secundă după ce au fost conduși cu 
1—0 prin golul marcat de Cazan 
(min. 78), mureșenii au egalat cu 
patru minute înainte de sfîrșit prin 
golul lui Kurtifan. (I. Tudor și I. Za
mora, coresp.).

C.S.M. BAIA MARE — INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII (1-0). 
Joc interesant, desfășurat în limitele 
sportivității. înaintașii au tras multe 
șuturi la poartă, dar imprecise din 
cauza terenului alunecos. Băimărenii 
au jucat mai însuflețit, meritînd vic
toria. De menționat că Industria 
Sîrmei a jucat din min. 59 în zece 
oameni, deoarece Raab s-a accidentat 
la o ciocnire cu Vlad I. Unicul gol 
a fost marcat în min. 32, cînd Ne- 
delcu I a reluat în plasă mingea tri
misă de 2 orj în bară de Ujvari. In
teresant de remarcat că în acest 
meci C.S.Al. a avut 4 bare, iar In
dustria Sîrmei una. (V. Săsăranu, 
coresp.).

timp ce brăilenii practică un joc 
dezorganizat. Ca urmare, în min. 56 
și 58 Cazacu înscrie alte două punc
te. S-au remarcat : Tomescu, Popes
cu, Paleru (Metalul), Lungu, Bobu, 
Ulman (C.S.M. Brăila). (M. Avanu, 
coresp.).

UNIREA IAȘI — FORESTA 
TICENI (4—0). Localnicii au 
nat tot timpul și au marcat 
Dascălu II (min. 12), Creangă 
51), Dascălu II (min. 54) și Cărun
ții (min. 82). Oaspeții au jucat fără 
orientare, din echipa lor corespunzînd 
doar Moldoveanu și Boambă. Arbi
trul 1. Dumitrescu, București, a co
mis multe erori. Astfel, el n-a sanc
ționat ofsaidul din care au marcat 
gazdele primul gol și n-a acordai 
11 metri la un fault în careu comis 
asupra jucătorului Stanciu de la Fn- 
resta Fălticeni. (A. Scăunaș, co
resp.).

FAL- 
domi- 

prin 
(min.

DINAMO GALAȚI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (2—0). Jocul nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic prea bun. 
Dinamoviștii s-au impus de-abia în 
repriza a doua. In prima 
ambele echipe au practicat 
steril, ratînd multe ocazii 
Scorul a fost deschis de 
(min. 65) și a . fost majorat 
tei (min. 84), care a interceptat o 
degajare a lui Maroși. S-au remar
cat : Hulea, Weber. Szekeli, Voicu 
(Dinamo) și Giurginveanu, Stanoi- 
lovici, Zinculescu (Prahova). Partida 
s-a disputat la Braila. 
Galați fiind 
coresp.).

repriză, 
un joc 

de gol.
Szekeli 

de Mâ

terenul din
suspendat. (N. Costin

PAȘCANI — DINAMO 
(4—1). Meci de nivel 

Feroviarii puteau

C.F.R.
SUCEAVA 
tehnic mediocru, 
cîștiga la un 'Scor și mai mare, dar
atacul lor a ratat multe ocazii de 
gol. Oaspeții au fost periculoși pe 
contraatac. Au marcat: Atanasiu 
(min. 57, 66), Vornicu (min. 12) și 
Burlacu (min. 26, în proprie poar
tă). Oaspeții au înscris în min. 75 
prin Burlacu.
Suceava a ratat 
coresp.).

In min. 9, Dinamo 
un 11 m. (C. Enea,

B1RLAD — FLA-
(3—1). Joc de bun

RULMENTUL 
CARA MORENI 
nivel tehnic. In repriza întîi gazdele 
au jucat mai bine și au dominat 
copios, înscriind prin Dascălu (min. 
8 și 10) și Pantelimon (min. 31). 
La reluare, oaspeții domină autori
tar, reduc scorul prin Capoianu și 
trag de 3 ori în bară. (E. Solomon 
și P. Florea, coresp.).

STEAUA ROȘIE BACĂU — RA
PID FOCȘANI (1—0). Singurul gol 
al partidei a fost marcat din lovitură 
de la II 
Rapid a 
roșie a 
mînesei,

m de AmbăruȘ, în min. 47. 
jucat mai tehnic, dar Steaua 
luptat mai mult, 
coresp.).

POIANA CÎMPINA 
CONSTANȚA (1-0). Din

(A. Aro-

S.N.M.
primele

țui multor eforturi, valora mai mult 
decît două puncte obișnuite, însemna 
victorie la sfîrșitul primei părți a cam
pionatului. La bucuria victoriei, cel 
peste 15.000 spectatori au adăugat și 
satisfacția de a fi vizionat un meci 
dinamic, pasionant, de un bun nivel 
tehnic. Meritul principal la realizarea 
acestui reușit spectacol fotbalistic este 
de partea formației gazdă, care a avut 
inițiativa în joc.

Dinamo Pitești a fost un partener de 
luptă redutabil, făcînd ca pe 
planeze incertitudinea asupra 
tului timp de 70 de minute, 
viștii, au vrut, se pare, să-și 
poziția de lider printr-un joc 
de apărare, motiv pentru care au pus 
accentul pe defensivă. Dar, după cum 
am spus, oaspeții au rezistat numai 
70 de minute, cînd tabela de marcaj 
arăta 1—1 prin punctele înscrise de I- 
liescu (min. 42, cu capul la o lovitură 
de colț) și Pîntea (min. 49, dintr-o po
ziție de ofsaid). Hărțuită mereu apă
rarea piteștenilor a cedat de două ori 
(min. 70 și 86) pînă la sfîrșit, prin cen
trul zonei de realizare, pe unde Bîscă 
(trecut centru înaintaș din min. 55) a 
creat panică și... goluri; acțiunea lui 
Bîscă din min. 70, s-a soldat cu auto
golul lui Dumitrescu, iar cea din min. 
86, cu un fault în careu transformat 
tot de el.

O. Turcitu (Galați), a fost depășit de 
importanța acestui meci. El a greșit 
lăsînd jocul liber și favorizînd, astfel, 
unele durități. A tolerat în mod inad
misibil v 
mise de 
Mihăescu

teren să 
rezulta- 

Dinamo- 
păstreze 
prudent,

și unele gesturi nesportive co- 
j Lovin, Florescu (Dinamo) și 

(Știința),
G. NICOLAESCU

București Chimia Făgăraș 
au practicat un 
orientare tactică.

C.S. ORADEA
REI (3—1). Echipele și-au împărțit 
perioadele de dominare. In prima re
priză s-au comportat mai bine local
nicii, dînd mult de lucru portarului 
Fuleiter, iar în cea de a doua oas
peții. Au marcat Tomes (min. 8), 
Țiriac (min. 22) și Jakab (37) pentru 
C.S.O., Haulier II (min. 61) pentru 
Recolta, 
ta) a 
M. Pop,

In min. 82 Szikszai (Recol- 
tras în bară. (M. Roxin și 
coresp.).

CLUJC.S.M.
(1—1). Meci de factură tehnică mo
destă. înaintașii ambelor echipe 
ratat numeroase
Treabă (min. 36) pentru clujeni și 
Sporea (min. 86) pentru reșițeni. 
(V. Cacoveanu, coresp.).

nu
ocazii. Au înscris:

GLORIA BISTRIȚA — DINAMO 
SÂSAR (0—0). Echipa locală a ratat 
multe ocazii, printre care, și un pe- 
nalti, executat de Vegh (min. 89) 1 
S-au remardat Bărbosu (cel mai bun 
din 22), Vasilescu. Copil I, I. Jimbo- 
reanu (Gloria), Erdely, Dull, 
belv și Szakacs (Dinamo). 
Berbecaru, coresp.).

Știința 
(5-2). Ambele echipe 
joc confuz, lipsit de 
Studenții și-au organizat acțiunile de 
atac pe deschideri lungi, îndeosebi pe 
extreme. Oaspeții s-au impus doar în 
primele 20 minute ale reprizei a doua, 
cînd au dominat insistent. Chimia pu
tea obține un rezultat mai bun dacă 
portarul său. Horvath, nu s-ar fi com
portat foarte slab. A condus cu scă
pări V. Dăscălescu — Constanța. Toate 
cele șapte goluri ale întîlnirii au fost 
înscrise numai de... studenți: Popescu, 
Zăinescu, eristici (2) și Gibea pentru 
Știința, respectiv, Dumitrescu și Stoișor 
(autogoluri) pentru Chimia. (Auiclian ______
Axente — coresp.).

C.F.R. Roșiori — A.S. Academia Mi
litară (2-0). După ce a dominat cate
goric repriza întîi, gazdele și-au asi
gurat o victorie meritată datorită, în
deosebi, jocului bun al liniei de atac. 
Au înscris: Tăbîrcă. și Fiță. Oaspeții 
s-au corr^iortat sub așteptări. (A. I. Po
pescu și C. Stănescu — coresp.).

Drubeta Tr. Severin — C.S.M. Sibiu 
(2-3). Rezultatul nu reflectă just situa
ția de pe teren. Gazdele au dominat 
net mai ales în repriza a doua, dar 
înaintarea lor a fost ineficace. Au în
scris: Dabis (2) și Dragoman, respectiv 
Amza și Pistrițu. Portarul Andrei (Dru
beta) s-a comportat slab. (Gh. Manafu 
— coresp.).

Chimia Govora — C.S. C.F.R. Electro- 
put-ere Craiova (4-0). Net superiori în 
toate compartimentele fotbaliștii de la 
Chimia Govora au obținut o victorie» 
la scor prin golurile înscrise de Anes- 
cu, Marin, Birn și Pascu (autogol). 
(V. Roșiauu — coresp.).

Tractorul Brașov — Metalul București 
(3—0). Datorită jocului mai bine orien
tat tactic și acțiunilor pe contraatac 
localnicii au obținut o victorie conclu
dentă. Au marcat: Sima, Vătafu și La- 
zarovici. (C. Gruia — coresp.).

Dinamo Obor — C.S.M. Mediaș (4-0). 
In ciuda terenului desfundat de ploaia 
care nu contenise aproape 24 de ore. 
fotbaliștii de la Dinamo au acționat 
cu multă ușurință, practicînd un joc 
spectaculos cu pătrunderi pe extreme, 
care au prins de multe ori pe picior 
greșit apărarea greoaie a medieșenilor. 
Cele patru goluri au fost înscrise de 
Tiron (min. 20 și 30), Limbășan 
(C.S.M. Mediaș, autogol în min. 39) și 
G. Marin (min. 50). Ce putem 
despre fotbaliștii din Mediaș? 
mul rînd că s-au 
pe terenul desfundat de 
că atacul a fost multă 
inexistent, iar apărarea a 
mari care s-au soldat cu

AURUL BRAD — AR1EȘUL TUR
DA (0—0). Gazdele au dominat ma
joritatea timpului. In min. 44 Aurul 
a marcat un gol prin Murzacu, 
nulat însă de 
(Buc.) pe motiv 
san, coresp.).

A.M.E.F.A. —
(0—0). Meci de bună factură tehnică, 
viu disputat. In prima repriză, deși 
au fost dominați, localnicii au ratat 
o mare ocazie prin Oroszhegyi. In re
priza secundă inițiativa a fost în 
continuare de partea oaspeților, care 
au ratat 3 ocazii clare. (Șt. Iacob, 
coresp.).

a- 
arbitrul T. Burtan 
de henț.

C.F.R. TIMIȘOARA

A.S.

i spun 
In pri- 

mițeat foarte greu 
la Dinamo, 

vreme ca și 
făcut greșeli 
goluri.

(M. 1.)

(Urmare din pag. 1)

Rapid a început jocul într-o alură 
foarte iute, atacînd organizat poarta 
lui Faur. Înaintașii — permanent sus
ținuți de mijlocașii Koszka și Neae- 
șu —• au combinat foarte bine, pasînd 
repede, direct și în adîncime și în 
min. 8 Rapid a înscris golul pe ca- 
re-1 anunța desfășurarea jocului și 
pe care-1 tot așteptau suporterii fe
roviarilor. Autor: Văcarii, care a
transformat un 11 m. acordat de ar
bitru pentru henț la Sziics. Domina
rea Rapidului se menține și după eli
minarea lui Macri, care l-a lovit pe 
Pîrcălab fără balon (min. 25). In 10 
oameni, feroviarii atacă mai pericu
los și în min. 27 ratează cea mai mare 
ocazie a jocului, cu care ar fi putut 
cîștiga partida. Balint ajuns singur 
în fața lui Faur, aruncă mingea peste 
el spre poartă, apoi fuge după minge 
(care ar fi intrat și singură în poar
tă) și vrînd parcă să rupă plasa, a 
tras o „bombă" în bara laterală și 
de aici mingea a ricoșat în... aut de; 
poartă 1 După cîteva minute, Rapid 
slăbește alura, U.T.A. echilibrează jo
cul și apoi preia inițiativa. Iar în 
min. 33 egalează. Motroc este sanc
ționat la 16 m pentru henț și Pet- 
schowski. execută, cu măiestria-i cu
noscută, lovitura liberă peste „zid" 
în plasă: 1—1. Acum atacă U.T.A. 
mai periculos, dar ca și după reveni
rea din ultimele cinci minute a Ra
pidului, acțiunile rămîn fără rezultat, 
deși Georgescu a avut în min. 43 o 
ocazie bună de a înscrie.

Lupta continuă la fel de intens și 
în repriza a doua, care are o primă 
parte egală, apoi o a doua perioadă de 
superioritate a oaspeților și, în fine, 
în final Rapid domină puternic. Fie
care echipă și mai ales Rapid are si
tuații favorabile. In min. 63 un atac 
inițiat de Capaș aduce mingea la

C.S.M. REȘIȚA

RECOLTA CA-

Pîrcălab care scapă în careu. Neacșu 
nu-1 poate opri decît prin fault și ar
bitrul acordă 11 m. Pîrcălab execută 
și... 1—2. Cu trei minute înainte de 
sfîrșit și cînd juca în 9 oameni (lo- 
nescu ieșise avînd un „cîrcel"), Rapid 
atacă pe dreapta, Copil centrează și 
Balint reia direct în plasă: 2—2. 
Iar în ultimul minut, Balint ratează 
o nouă situație creată de Ionescu.

Aceasta a fost pe scurt desfășurarea 
jocului de ieri în care lazeie de fotbal 
au alternat cu momente de luptă in
tensă uneori însă și dură din cauza... 
excesului de zel al unor jucători (Te- 
ciu, Neacșu, Văcaru). Rapid a luptat 
și jucat — chiar în lunga perioadă cînd 
era în 10 oameni —- cum de puține 
ori l-am văzut în acest sezon. Nii a 
lăsat nici un moment impresia că 
joacă descompletat. A dominat mai 
mult, a avut ocazii mai multe și mai 
clare și cu o înaintare mai precisă și 
fără gestul urît al lui Mac i — pu
tea cîștiga din prima repriză acest 
joc. Desigur că meciul nul îl me
rită cu prisosință.

U.T.A. a jucat calm, organizat, dar 
în același ritm, chiar și atunci cînd 
adversarul juca în 10 oameni, deși 
se impunea o forțare a alurei, pen
tru a mări scorul. A luptat însă mult 
pentru acest rezultat de egalitate care 
echivalează cu un succes.

Arbitrul C. Nițescu a condus bine 
o bună parte din meci, dar In final 
a scăpat cu totul jocul din mină. El 
nu a sancționat infracțiuni flagrante 
sau a dat decizii eronate, uneori în 
compensație.

RAPID: TODOR—Teciti, MOTROC, 
Macri-Neacșu, KOSZKA- COPIL, Ba
lint, IONESCU, Georgescu, Văcaru.

U.T.A.: Faur—Sziics, BACUȚ II, 
Sereș—CAPAS, Petschowski—PIRCA- 
LAB, Tăucean, POP, FLORUȚ, 
Czako.

Faur este la pămint și se uită disperat după mingea care se îndreaptă spre poarta 
sa. Fa fi gol ?... Nu. Mingea va lovi bara și va reveni în teren, a/m Georgescu, 
primind-o da la Copil, o va trimite în... brațele lui Faur, .(Rapid—V.T.A. 2-2)

ÎN COMPLETAREA CRONICII DE
începutul întîlnirii, ca de altfel cca 

mai marc parte a reprizei I, le-a amin
tit desigur unora din cei care urmăreau 
jocul Steagului roșu de maniera cu care 
au acționat... dinamoviștii 
în prima parte a meciului 
Putere de luptă, risipă de 
lacuri debordante, pase care 
cu precizie omul, iată ceea ce a caracte
rizat acțiunile gazdelor pînă în minutul 
45. In tot acest timp, Steagul roșu a 
presat careul 
Seredai fiind inepuizabil în apărare 
și în atac. De asemenea, cele două extre
me, llașoli și David, bine servite de 
Fusul an și Meszaroș au creat adevăra tă 
panică în apărarea bucureșteană prin 
incursiuni în mare viteză, derutante. 
După pauză, resimțindu-se după efor
turile făcute și obligați și dc hotărîrea 
cu care oaspeții reluaseră jocul, localnicii 
au scăzut ritmul. Totuși ei au inițiat 
o serie de contraatacuri periculoase, iar 
în apărare au efectuat un marcaj strict, 
remareîndu-se îndeosebi stoperul Za- 
liaria, cu toate că a avut în față pe cel 
mai bun înaintaș dinaniovist din partida 
dc duminică, Ene II.

De ce a pierdut JQii.iamo, deși a avut 
cîteva ocazii clare ide gol ? Mai întîi 
pentru că bueureȘtc.nii au fost depășiți 
dc importanța meciului (inexplicabil pen-

bucure? Icni 
cu C.C.A. 

energie, a- 
își găseau

advers eu șase jucători,
ca

tru o echipă cu palmaresul dinamoviștî- 
lor), fapt care a făcut ca ei să acțio
neze crispat, cu pase fără adresă, în ge
neral fără orizont. In al doilea rînd, 
cvintetul ofensiv a funcționat cu un vîrf 
de atac, Erie II, ajutat uneori doar de 
Selvmessi. Varga și Țîrcovnicu au jucat 
prea retrași, iar Eftimie, pînă la elimi
nare, nu și-a găsit locul. Deci, din cei 
cinci înaintași dinamoviști, numai Ene 
II a reprezentat un adevărat pericol pen
tru poarta adversă. Ceilalți s-au pierdut 
în jocul de cîmp. fără să încerce să șu- 
teze mai mult la poartă. Retragerea celor 
doi interi bucureșteni în apărare n-a 
adus foloasele scontate, deoarece Popa 
și V. Alexandru n-au corespuns, iar Nun- 
weiler III a fost deseori depășit în due
lurile directe cu Proca, mult mai înalt 
și masiv. Fără îndoială că înf rîngerea 
și mai ales pierderea locului I, după 
ce au condus 12 etape, provoacă multă 
amărăciune fotbaliștilor de la Dinamo 
București, ca și antrenorilor ci. Și o a- 
semcnca senzație este de înțeles. Dar, 
tăria morală a unor sportivi adevărați, 
de tip nou, constă tocmai în depășire* 
unei amărăciuni inerente după un insuc
ces și în găsirea resurselor necesare pen
tru făurirea viitoarelor victorii. Și sînteni 
convinși că la Dinamo București există 
asemenea posibilități.

In încheiere, am vrea să semnalăm

EA BRAȘOV
cîteva grave deficiențe organizatorice. In 
pofida textului precis al regulamentului 
ca și a recomandărilor exprese făcute 
nu o dată de F.R.F., că m incinta tere
nului nu au acces decît un număr strict 
limitat de persoane (observ, torul fede
ral, conducătorii, antrenorii și medicii 
celor două echipe) totuși duminică Ia 
Brașov. în incinta terenului au intrat 
aproape 100 de persoane!! De asemenea, 
din cauză că au fost vmdute prea multe 
bilete față de capacitatea stadionului, au 
fost numeroși spectatori, m special bucu
reșteni, care deși afla|i în posesia lulc- 
telor, nu au putut viziona jocul.

Și ca o ultimă problemă trebuie să 
arătăm că nu numai pe teren an intrat 
persoane care n-aveau ce eănta, dar și pe 
culoarul de ieșire ca și pe tot spațiul 
dc sub tribună unde se află cabinele ju
cătorilor și arbitrilor a fost un continuu 
du-te-vino, puzderie de lume.

In acest caz, întrebăm conducerea e- 
chipei gazdă ca și federația de speciali
tate ce măsuri înțeleg să ia pe viitor 
pentru ca la Brașov asemenea situații să 
nu se mai repete pentru a se asigura 
ordinea la ieșirea fotbaliștilor?

C. COMARN18CHI



Primele jocuri de verificare 
ale selecționatelor noastre

Rezultate din etapa de zonă a campionatului R.P.R. 
la floretă femei și spadă

în vederea intilnirii cu R.P.F.I.

Pregătirile echipelor noastre
Aseară, în cadrul etapei a IlI-a 

a „Cupei de iarnă" au avut loc și 
primele jocuri de verificare a selec
ționatelor noastre de handbal în 7, 
care vor întreprinde peste cîteva 
zile un turneu în R. S. Cehoslovacă 
și R. D. Germană. Cele trei loturi 
(două feminine și unul masculin) au 
dovedit în general o formă mulțu
mitoare. Iată rezultatele înregistrate: 
Lotul B — Constructorul (f) 15—4 
(8—2); echipa masculină a S.S.E. II 
— Lotul A feminin 21 — 15 (10—9); 
Lotul masculin — Rapid 37—16 
(17—9); C.C.A. — Unirea 25—13 
(11—7); Titanii — Constructorul 
21—9 (7-3); Dinamo — I.T.B.
23-23 (11-10).

Cea de-a lll-a ediție 
a „Cupei Orașului București"
La începutul anului viitor va avea 

loc cea de a III-a ediție a tradițio
nalei competiții internaționale de 
handbal în 7 „Cupa Orașului Bucu
rești".

In turneul masculin, care se va 
disputa Ia Cluj între 22 și 26 ia
nuarie, se vor întrece selecționatele 
orașelor Moscova, Budapesta, Bajna 
Luka (Iugoslavia), București, Bucu- 
rești-tineret și o echipă din R.S. 
Cehoslovacă. La turneul feminin, care 
va avea loc în Capitală între 1 și 
5 februarie și-au anunțat participarea 
selecționatele orașelor Budapesta, 
Berlin. Belgrad, București și Bucu- 
rești-tineret.

Faza de zonă a campionatului
republican

BAIA MARE 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Etapa de zonă a 
campionatului de lupte clasice pe 
echipe, ce s-a disputat în Sala spor
turilor din localitate, poate primi, din 
toate punctele de vedere, calificativul 
„bine". Echipele Steagul roșu Brașov, 
Unio Satu Mare, Rapid Oradea, Vo
ința Tg. Mureș și C. S. M. Baia 
Mare, care au participat la aceste în
treceri, s-au pregătit cu multă aten
ție, iar rezultatele s-au văzut în di
namicele dispute care au avut loc cu 
acest prilej. întrecerile dîrze, în care 
s-a făcut risipă de energie și au fost 
utilizate numeroase procedee tehnice, 
au plăcut numeroșilor spectatori. A 
reținut atenția în mod special întîl- 
nirea dintre campionul olimpic Dumi
tru Pîrvulcscu și tînărul Gavrilă Dohi 
(C.S.M. Baia Mare) în care primul 
a învins la o mică diferență. Dintre 
tinerii luptători s-au mai remarcat: 
Petre Sagi (Voința Tg. Mureș), Io
sif Paulovici și Alexandru Borlati 
(Unio Satu Mare), Alecu Bălan 
(C. S. M. Baia Mare), Ion Perne* 
(Rapid Oradea). Dintre consacrați s-au 
prezentat mai bine Alexandru Tampa 
și Nicolae Baciu (Steagul roșu), I. 
Zentai și Carol Hathazi (Tg. Mu
reș). Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate pînă acum (la ora cînd tele- 
tonez, întrecerile continuă) : Steagul 
roșu Brașov—Voința Tg. Mureș 11-5; 
C.S.M. Baia Mare—Unio Satu Mare 
10—4 ; Voința Tg. Mureș—Unio Satu 
Mare 11—5; C.S.M. Baia Mare—Ra
pid Oradea 9—7 ; Rapid Oradea— 
Unio Satu Mare 8—6.

OTTO BENKO
dr

Duminică, în sala Floreasca II, a 
luat sfîrșit faza de zonă București a 
campionatelor republicane de lupte 
clasice pe echipe. In cele trei tururi 
desfășurate sîmbătă, Dinamo și C.C.A. 
au dominat întrecerile terminînd vic
torioase. la scoruri categorice. Astfel,

SPORTUL POPULAR
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In sala de la ștrandul Tineretului 
a avut loc, sîmbătă și duminică, eta
pa de zonă a campionatului R.P.R. 
la floretă femei. Rezultatele înregis
trate sînt următoarele :

Echipe: Stăruința Timișoara — Pe
trolul Ploiești 6—10; C.C.A. — Pro
gresul București 14—2; Progresul 
București — Petrolul Ploiești 16—0; 
C.C.A. — Știința Timișoara 16—0; 
C.C.A. — Petrolul 16—0; Stăruința 
— Progresul 3—13.

Individual : 1. Lidia Grib (C.C.A.) 
5 v. (d.b.) ; 2. Maria Vicol (Progre
sul București) 5 v.(d.b.); 3. Ana Ene 
(Progresul București) 3v. In urma a- 
cestei etape, s-au calificat pentru finalele 
care vor avea loc în zilele de 25—27 
decembrie la București, următoarele 
echipe: C.C.A., Progresul București, 
Petrolul Ploiești, precum și trăgă
toarele Maria Vicol 32 p. ; Ana Ene 
29 p.; Georgeta Sachelarie (C.C.A.) 
25 p.; Paula Roman (C.C.A.) 25 p.; 
Elena Melak (C.C.A.) 23 p.; Gliche- 
ria Ștefănescu (Progresul București) 
23 p.; Lidia Grib 22 p.; Valeria 
Lutman (Știința București) 20 p.

Etapa de zonă de la București 
ne-a oferit prilejul de a constata că 
unele echipe (ne referim îndeosebi 
la Petrolul) sînt foarte slab pregătite. 
Petrolul a prezentat o echipă nean
trenată, care a pierdut două întîlniri 
la zero I Ce părere au în această 
privință antrenorii Vasile Chelaru și 
Tudor Ilie ? Cred ei că echipa merită 
să participe la finalele campionatului 
republican, că ea se numără prin
tre cele mai bune formații din țară ? 
Aprecierea este valabilă și pentru

pe echipe
Dinamo a dispus de Progresul cu 
15—1, de C.S.M. Galati cu 16—0 și 
de Metalul cu 15—1. C.C.A. a între
cut formațiile C.S.M. Galati cu 13—3, 
Metalul cu 10—6 și C.F.R. Electro- 
putere Craiova cu 15—1.

Ultimele două tururi disputate du
minică au fost deosebit de intere
sante, dată fiind confruntarea dintre 
cele două protagoniste neînvinse: Di
namo și C.C.A. Campionii au reușit 
și de astă dată să iasă învingători 
dar... nu atît de ușor ca în alți ani. 
Rezultatul final; 12—4 în favoarea 
dinamoviștilor. Tn celelalte întîlniri, 
disputate duminică, dinamoviștii au 
mai dispus de C.F.R. Electroputere 
cu 16—0, iar C.C.A. de Progresul cu 
același scor. Metalul a întrecut pe 
Progresul cu 12—4, iar pe C.S.M. 
Galati cu 9—7. Gălătenii, la rîndul 
lor, au dispus de C.F.R. Electro
putere Craiova cu 13—3.

lată acum clasamentul final: 1. Di
namo, 2. C.C.A., 3. Metalul, 4. C.S.M. 
Galați, 5. Progresul, 6. C.F.R. Elec
troputere Craiova. Pentru finală s-au 
calificat din zona București: Dinamo 
și C. C. A.

C. CHIRIAC 
corespondent

C.S.M. REȘIȚA PE PRIMUL LOC 
IN ETAPA DE ZONA DE LA

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (prin telefon). Etapa de 
zonă a campionatului R.P.R. la lupte 
clasice pc echipe desfășurată în loca
litate, a luat sfîrșit cu victoria formației 
C.S.M. Reșița, care a cîștigat toate 
cele patru întîlniri disputate. Iată rezul
tatele: C.S.M Reșița cu C.S.M. Cluj 
11—5. cu Corvinul Hunedoara 14—2, 
cu A.M.E.F.A. 11—5, cu C.F.R. Timi
șoara 9—7. C.F.R. Timișoara cu 
A.M.E.F.A. 9—7, cu C.S.M. Cluj 11—5, 
cu Corvinul Hunedoara 14—2. A.M.E.F.A. 
cu Corvinul Hunedoara 11—5, cu 
C.S.M. Cluj 12—4. C.S.M. Cluj cu Cor
vinul Hunedoara 8—8. Clasamentul : 1. 
C.S.M. Reșița 8 p; 2. C.F.R. Timișoara 
6 p; 3. A.M.E.F.A. 4 p; 4. C.S.M. Cluj 
I p; 5. Corvinul Hunedoara 1 p.

Din echipa clasată pe locul I s-au 
remarcat lonescu. lîolocan și Turturea.

(L. MAKKAI — coresp.). ] 

Stăruința Timișoara (deși aici este 
vorba de elemente tinere), care are 
datoria de a se preocupa și de flo
reta feminină în aceeași măsură -în 
care a făcut-o cu floreta masculină 
și unde rezultatele bune au și a- 
părut. In privința formației Petrolul 
și federația are un cuvînt de spus. 
E drept că ea s-a calificat (a cîști
gat o singură întîlnire la Stăruința), 
dar nivelul la care s-a prezentat nu-i 
dădea dreptul să ia parte la finala 
campionatului.

e. m.
TG. MUREȘ (prin telefon). Tn lo

calitate s-a desfășurat etapa de zonă 
a campionatului R.P.R. la spadă. 
Surpriza acestui concurs a fost eli
minarea lui Ștefan Haukler în se
mifinale. Rezultate: 1. individual: 
Ernest Husar (Șt. Tg. Mureș) 5 
v.(d.b.) ; 2. Tiberiu Prezenszki
(C.S.M. Cluj) 5 v.(d.b.); 3. Fran- 
cisc Todor (Meteorul Ș. Mare) 5 
v.(d.b.) ; echipe: 1. Meteorul roșu 
Satu Mare 4 v. ; 2. Știința Tg. Mu
reș 2 v.; 3. C.S.M. Cluj 2 v.; 4. C.S. 
Oradea 2 v.; 5. Voința Cărei 0 v.

ION PAUȘ-coresp.

F« Vîlvari (Metalul Buc.) .dreapta, recepționează directa de stingă expediată 
deV. Mamir (C.S.M. Galați)

Foto: B. Ciobanu

Dinamo Craiova—
CRAIOVA 27 (prin telefon). 2.000 

de spectatori au fost martorii fru
moasei victorii a dinamoviștilor din 
localitate, victorie ob{inută în fața 
echipei C.S.M. Cluj. Scorul cate
goric (28—11) în favoarea craio- 
venilor reflectă superioritatea lor 
incontestabilă. Cel mai frumos meci: 
Gh Buzatu (D) — A. Ghirsig
(C.S.M.), în care craioveanul s-a 
comportat exceptional, obținînd o 
meritată victorie. ALTE REZUL
TATE : V. Vintilă (D) b.p. St. Cos-

Programul concursului nr. 49, un program „tare"!
Pentru a demonstra că concursul 

Pronosport din 4 decembrie 1960, cu
prinde meciuri interesante, să facem 
o scurtă trecere în revistă a celor 12 
întîlniri:

BOLOGNA — INTERNAZIONALE. 
Oaspeții, aflați în cursă directă pen
tru titlu, posedă în momentul de 
față în afară de o tehnică ireproșabi
lă, și o condiție fizică inepuizabilă. 
In concluzie cele mai mari șanse de 
victorie ie are Internazionale, nefiind 
exclusă însă posibilitatea unui meci 
egal.

SAMPDORIA — ATALANTA. 
Samfxloria este echipa care n-a pier
dut nici un meci pe teren propriu 
avînd în Brighenti un realizator de 
valoare care conlucrează perfect eu 
Skoglund și Ocwirk.

LECCO — NAPOLI. Dacă în depla
sare Lecco joacă destul de slab, pe 
teren propriu lucrurile stau altfel. 
Cum la Lecco se joacă „tare", este 
de așteptat ca gazdele să obțină cel 
puțin un meci nul.

CATANIA — ROMA. Avem, față 
în față două echipe care își vor dis
puta întîietatea în acest meci, oaspe
ții prezentîndu-se cu o formație teh
nică iar gazdele cu avantajul tere
nului.

BARI — PADOVA. Bari are ne
voie acută de puncte astfel că nu va 
scăpa prilejul de a obține victoria în 
meciul de față.

LAZIO —■ SPĂL. Desigur, Lazio

Ne mai despart patru zile de im
portanta confruntare dintre echipele 
noastre reprezentative de popice și 
valoroasele formații ale R.P.F. Iu
goslavia. După dubla întîlnire, care 
va fi găzduită sîmbătă și duminică 
de arena „Cimentul" din Capitală, 
oaspeții noștri vor întreprinde apoi 
un turneu prin țară. Programul: 6 
decembrie Cîmpina: R.P.R. — 
R.P.F.I. (tineret feminin) ; 6—7 de
cembrie Ploiești; R.P.R. — R.P.F.I. 
(tineret masculin) ; 9 decembrie Ti
mișoara : Selecționata feminină a
regiunii Timișoara — Selecționata 
Zagreb; 9—19 decembrie Reșița: 
Selecționata masculină a orașului 
Reșița — Selecționata Zagreb.

In așteptarea apropiatelor întîlniri 
cu popicarii iugoslavi (echipa mas
culina oaspe deține titlul de cam
pioană a lumii, iar cea feminină a 
cucerit anul trecut „Cupa Europei"), 
sportivii noștri se pregătesc intens. 
De cîteva zile componenții loturilor 
de seniori și senioare se antrenează 
în comun pe arena Cimentul. Iată 
cele două loturi din care vor fi al
cătuite echipele care vor reprezenta 
culorile patriei sîmbătă și duminică.

3.S.M. Cluj 28 — 11
tescu (C.S.M.); -M. Marinescu (D) 
b.p. V. Teodorescu (C.S.M.); G. 
Simonka (C.S.M.) b.p. M. Goanță 
(D); A. F arcaș (D) b.p. E. Gali 
(C.S.M.); O. Mărăcineanu (D) b.p. 
A. Nagy (C.S.M); C. Bîiă (D) cîș- 
tigă fără adversar; C. lordache (D) 
b.p. I. Botezatu (C.S.M.); P. Deca 
(D) b.ab. 2 L. Csako (C.S.M.); 
I. Ferentz (D) b.p. D. Stuparu 
(C.S.M.).

ST. GURGUI 
corespondent

se comportă total nesatisfăcător, fiind 
purtătoarea „lanternei roșii". Dar 
s-ar putea acum să obțină, în sfîrșit, 
o victorie. Dat fiind însă faptul că 
Lazio ne-a obișnuit cu comportarea 
despre care am vorbit mai sus, tre
buie să prevedem aici și posibilitatea 
apariției unui meci nul.

FIORENTINA - UDINESE. Echi
pa din Firenze apare desigur ca so
listă. Hidegkttti, actualul antrenor, a 
schimbat linia antrenamentelor pu- 
nînd accentul pe vigoare și viteză în 
acțiunile ofensive.

(j^onosport
ANGERS — LENS. La Angers n-a 

reușit să cîștige decît Racing, în 
schimb aceasta a obținut <pe teren 
propriu victorii asupra unor echipe de 
valoare ca Nîmes, Nice, Le Havre, 
etc. Este de așteptat un meci egai 
cil sanse de ciștig pentru echipa 
gazdă.

NANCY — NIMES. Credem că este 
cazul să excludem posibilitatea unui 
meci nul, victoria putînd surîde iie- 
căreia dintre cele două echipe.

RENNES — LE HAVRE. Iată încă 
un meci în care avantajul terenului 
va juca un rol hotărîtor. Pentru a ob-

Ținea 
Arion

Balaban (București)',- 
(București), Maria

Fete:
Erika
Stanca (Reșița), Aurelia Nicolaescu 
(București),
(Constanta),
(Tg. Mureș), 
(Tg. Mureș).

Ecaterina Verrtzel 
Ilona Nagy-Nemeth
Margareta Szemany 

Băieți: Alexandru An-
drei (București), Tiberiu Negru (Ti
mișoara), Gheorghe Măhărăscu 
(Ploiești), Ladislau Gallo (Oradea),
Francisc Micola (Cluj), Ion Micoroiu 
(Reșița), Petre Purje' (Cîmpina), 
Gh. Andrei (București). Antrena
mentele celor două loturi sînt con
duse de Tiberiu Szemany (Tg. Mu
reș) și respectiv Ferdinand Popescu 
(București).

Constructorul București 
și Știința Timișoara luptă 

in continuare pentru a evita

OLIMPIA BRAȘOV A PROMOVAT 
IN CATEGORIA A

Mai e o singură etapă și ediția 
1960 a .campionatului va lua sfîrșit. 
Echipa campioană o cunoaștem de pe 
acum. Intr-adevăr, „15"-le feroviari
lor de la Grivița Roșie nu mai poa
te pierde titlul, chiar în eventualita
tea că ar fi întrecut de formația 
studenților bucureșteni (lucrul nu a- 
pare imposibil dacă (inem seama de 
forma actuală a Științei), deoarece 
are un golaveraj superior echipei 
C.C.A. In zona „lanternei", Petrolului; 
(retrogradat sigur) i se va alătura 
fie Constructorul, fie Știința Timi
șoara.

. Iată și programul ultimei etape: 
Petrolul Ploiești — Constructorul,- 
C.C.A. — Dinamo, Știința Timișoara 
— C.S.M.S. Iași, C.F.R. — Știința 
București, Metalul — Știința Petro
șani, Știința Cluj — Progresul.

A: Olimpia Brașov — Rulmentul 
Birlad 9—0 (0—0). Olimpia a pro
movat astfel — alături de Rapid 
București — în prima categorie.

Clasamentul :

1. C.F.R. Gr. Roșie 21 19 2 0 351: 57 61
2. C.C.A. 21 18 2 1 295Î 44 59
31 Dinamo 21 13 3 5 189:114 50
4. Știința Cluj 21 11 3 7 118:100 46
5. C.S.M.S. Iași 21 10 3 8 106:105 44
6. Știința București 21 10 1 10 162:162 42
7. Știința Petroșani 21 7 4 10 80:160 39
8. Progresul 21 6 3 12 97:127 3G
9. Metalul 21 7 0 14 85:117 35

10. Constructorul 21 6 1 14 76:197 34
11. Știința Timișoara 21 5 1 15 81:149 32
12. Petrolul 21 2 1 18 58:336 26

în meci de baraj pentru C alegoria

tine victoria totuși, Rennes va trebui 
să se întrebuințeze la maximum.

LIMOGES - ST. ETIENNE. St. 
Etienne, care a îevenit la adevărata 
sa valoare, are toate șansele.

GRENOBLE - VALENCIENNES. 
In timp ce Valenciennes nu reușește 
să ajungă pe linia de plutire, Greno-i 
ble ocupă un loc onorabil în clasa
ment. lată de ce îi acordăm mari 
șanse în meciul de față.

AZI ULTIMA ZI LA PRONO
EXPRES

După cum se știe la ultimul concurs 
Pronoexpres, au fost omologate trei 
variante de categoria I, cărora le-a re
venit cîte 30.126 lei.

Este interesant de reținut că unul 
dintre cei trei câștigători și anume 
NISTOR GHEORGHE din Tohanul 
Vechi raionul Codlea, a obținut acest 
cîștig pe un buletin abonament. Iată 
deci că buletinele abonament' oferă și 
ele premii mari, pe lingă avantajul d.e 
a juca o singură dată pentru toate 
concursurile dintr-o lună.

NISTOR GHEORGHE poate fi imitat. 
Pentru aceasta nu trebuie să uitați că 
mai sînt numai cîteva zile în care mai 
puteți cumpăra buletine abonament 
Pronoexpres pentru - luna decembrie.

Totodată, nu uitați că numai astăzi 
mai puteți juca pentru concursul' 
Pronoexpres nr. 48.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 30 

noiembrie a.c, are loc în orașul Rm. 
Vîlcea.



Coltul arbitrului de fotbal

Cum ne pot ajuta antrenorii Dinamo Brașov se pregătește
Din rîndurile arbitrilor de fotbal por

nesc tot mai des propuneri ca antre
norii și arbitrii de fotbal să-și unească 
forțele, să muncească în comun mai 
organizat pentru a realiza obiectivele 
pe care Consiliul General U.C.F.S. și 
Federația Romînă de Fotbal le-au pus 
în fața jucătorilor și specialiștilor din 
fotbal.

Considerăm că acest fel de a privi 
lucrurile este firesc, acești doi factori 
importanți (antrenori și arbitri) tre
buind să găsească unele căi comune 
pentru atingerea principalului obiectiv 
actual : RIDICAREA NIVELULUI FOT
BALULUI NOSTRU LA PRESTIGIUL 
DE CARE S-A BUCURAT - NU DE 
MULT - PE PLAN INTERNATIONAL.

Despre colaborarea antrenor-arbitru 
s-a vorbit foarte mult de-a lungul ani
lor. Ea a fost în permanență obiectul 
unor discuții mai largi în tabere de 
pregătire, în ședințe plenare, iar într-o 
serie de directive date de conducerea 
fotbalului a apărut ca o necesitate, ca 
o sarcină care trebuie realizată. Sîntern 
convinși că se pot scrie multe despre 
această colaborare, în ciuda părerilor 
unora că între activitatea arbitrului, 
desfășurată în cursul unui meci și ac
tivitatea antrenorului nu este nici o 
legătură. Credem că aspectele muncii 
de colaborare trebuie să îmbrace for
me foarte variate, în care fiecare din
tre factori să contribuie în aceeași mă
sură.

După părerea noastră, aceste forme 
de colaborare ar fi :

1. ELUCIDAREA ÎN COMUN A RE
GULILOR DE JOC DIFICILE ȘI IN 
SPECIAL A CELOR INTERPRETATIVE 
(lăsate de regulament numai la apre
cierea arbitrului).

In această privință, exemplele prac
tice din activitatea concretă de instrui
re și arbitraj sînt concludente. Dacă 
din infinita varietate de posibilități a 
folosirii forței fizice luăm ca exemplu 
„INTERVENȚIA PRIN ALUNECARE-
— foarte mult folosită de o serie de 
jucători ca Greavu (Rapid), Popa (Di
namo) și alții — ajungem la concluzia 
că acest mod spectaculos de a depose
da pe adversar de balon nu este extins 
în măsura în care el este folosit de 
mulți jucători cu renume de pe con
tinent, pentru că :

— pe de o parte, antrenorii — de 
teamă ca jucătorii să nu fie sancționați 
de arbitri - eyită să insiste în proce
sul de instruire asupra învățării aces
tui fel de a ataca ;

- pe de altă parte, arbitrii, interpre
tând abstract atacul, sancționează chiar 
cînd acesta este făcut în condițiuni 
regulamentare (de teamă ca nu cumva 
atacul să se producă în suprafața de 
pedeapsă și să fie nevoiți să acorde 
lovitură de pedeapsă).

.uăsat de regulament la aprecierea 
arbitrului și numai a lui, acest fel de 
a ataca nu va putea fi extins dacă an
trenorii și arbitrii vor avea puncte de 
vedere proprii, diferite.

..'mpingerea cu umărul în umărul ad
versarului, în disputa pentru balon, 
este permisă atunci cînd este realizată 
de pe poziții egale. Atunci cînd este 
realizată prin avînt de la distanță sau 
semidistanță și produce dezechilibra
rea, aruncarea sau căderea adversaru
lui, împingerea care a avut cel mai 
regulamentar aspect devine joc vio
lent și se pedepsește.

Ce se va întîmpla dacă arbitrul ar fi 
străin de modul cum antrenorul a în
țeles să aplice spiritul regulamentului 
în această problemă a folosirii forței 
fizice ? Ce s-ar întîmpla dacă între 
antrenori și arbitri nu se vor fi sta
bilit în cursul procesului de instruire 
limitele pînă Ia care împingerea este 
permisă și dincolo de care nu mai 
este permisă ? Arbitrul va sancționa 
uneori împingeri permise sau invers, 
nu va penaliza împingeri violente.

Regulamentul de joc nu stabilește — 
si nici nu ar putea stabili — un hotar 
în această privință. In primul caz, ju
cătorii sancționați s-ar dezorienta pe 
teren, jocul s-ar dezorganiza și munca 
antrenorului s-ar irosi. In al doilea 
caz, s-ar deziănțui duritățile, calitatea 
jocului ar avea de suferit, iar munca 
antrenorului ar fi lipsită de posibili
tatea de succes.

Zxemple de acest fel se pot da multe. 
Aspecte de genul celor arătate mai sus 
nu vor putea fi niciodată elucidate 
dacă ele nu vor fi discutate în comun 
și experimentate la antrenamente.

2. STABILIREA SPIRITULUI DE JOC 
LA O PERIOADA DATA.

Fotbalul nostru a cunoscut de-a lun
gul anilor numeroase transformări. 
S-au dat indicații să se joace fotbal 
în forță, s-a renunțat la acest fel de 
joc în favoarea unei pregătiri atletice, 
pentru ca astăzi să ne găsim în fața 
unor noi îndrumări de joc care, prin 
natura lor, îmbină armonios toate ele- 
mentele și tinde către spectacole fot
balistice de un ridicat nivel. In actua
lul stadiu de dezvoltare a fotbalului, 
cînd se pune accent pe pregătirea teh
nică a jucătorilor, arbitrul trebuie să 
vină în ajutorul antrenorului, prestînd 
arbitraje mai severe, spre deosebire de 
cele cînd accentul se punea pe jocul 
ațletic.

Arbitrajele mai severe practicate în 
prezent de marea majoritate a arbitri
lor — consecință a cursului de perfec
ționare de la București din august 1960
— pot determina jucătorii să se dez
bare de anumite deprinderi (țineri, îm
pingeri etc), asupra cărora poate an
trenorii nu au insistat prea mult, dar 
care pot fi corectate printr-o cunoaș
tere mai temeinică a prevederilor art. 
12 (GREȘELI ȘI INCORECTITUDINI). 
Aceasta se poate realiza practic în ca
drul jocurilor de antrenament conduse 
cu regularitate — și pe o perioadă mai 
îndelungată — de un arbitru lector.

CONTACTUL ANTRENOR-ARBITRU 
FACTOR IMPORTANT IN ÎNSUȘIREA 
CORECTA DE CĂTRE FOTBALIȘTI A 
REGULILOR DE JOC,

'*n conspectele do lecții ale antreno
rilor există uh timp rezervat însușirii 
regulilor de joc. Asistînd la antrena
mentele mai multor echipe, am cons
tatat însă că marea majoritate a tim
pului. dacă nu chiar tot, este folosit 
pentru pregătirea fizico-tehnică a ju
cătorilor. Este normal să se pună ac
centul pe tehnica individuală. A nu re
zerva însă însușirii regulilor de joc cel 
puțin 2 ore săptămînal, considerăm că 
înseamnă a se face o instruire incom
pletă. Așa se explică faptul că, din 
Necunoașterea regulei de ofsaid — de 
exemplu -, există jucători care nu 
știu că aceasta intră în vigoare nu în 
momentul primirii, ci în cel al pasării 
balonului. De asemenea, dintr-o insu
ficientă cunoaștere a obstrucției unii 
jucători sînt mirați de deciziile pe care 

arbitrii le iau uneori chiar în supra
fața de pedeapsă.

4. IN MIJLOCUL JUCĂTORILOR, LA 
UN MECI DE FOTBAL, ARBITRUL - 
CU TOATE PREOCUPĂRILE SALE 
PENTRU OBSERVAREA GREȘELILOR 
- „SIMTE** JUCĂTORUL. El poate să-și 
dea seama de calitățile de voință, de 
capacitatea de rezistență nervoasă, de 
spiritul colectiv și desigur de educația 
pe care a primit-o fotbalistul.

Colaborarea cu antrenorul poate e- 
videnția mai bine lipsurile din pregă
tirea sportivului, arbitrul servindu-i 
antrenorului informații din joc, care-1 
pot ajuta să corecteze deficiențele.

La rîndul său, antrenorul competent, 
poate — judecind la rece — după joc, 
să facă observațiuni asupra arbitraju
lui și care a fost contribuția lui la 
desfășurarea în bune condițiuni a me
ciului respectiv.

Antrenorii mai pot ajuta pe arbitri 
în foarte multe moduri. Referindu-ne 
la aspectul disciplinar, considerăm că 
nici nu mai trebuie insistat asupra e- 
ducării jucătorilor în vederea compor
tării pe teren. Comportarea lor pe te
ren reflectă însuși nivelul de educație 
al antrenorului. Cum este antrenorul, 
așa sînt și jucătorii, iar dacă aceștia 
sînt nedisciplinați, arbitrul are mari 
greutăți în decursul unei partide.

5. CONTACTUL CU ECHIPE STRĂI
NE, poate oferi prilej antrenorilor și 
arbitrilor să tragă anumite învățămin
te. Schimbul de impresii asupra jocu
rilor internaționale și asupra arbitra
jelor acestora, făcut într-un cadru or
ganizat, poate aduce serioase îmbună
tățiri metodelor de muncă ale acestor 
doi factori.

Ei se pot informa reciproc ; pe de 
o parte, arbitrul care pleacă să con
ducă un joc în altă țară unde antreno
rul lipsește, iar pe de altă parte an
trenorul poate prezenta aspecte din ar
bitrajul prestat la un joc peste grani
ță. Pentru jocurile internaționale din 
țară, analizele comune pot scoate în 
relief aspecte care fără îndoială pot 
îmbogăți bagajul de cunoștințe atît al 
antrenorilor, cit și ai arbitrilor.

6. LA ANTRENAMENTELE ECHIPE
LOR, ARBITRUL DE FOTBAL SE FA
MILIARIZEAZĂ CU NOILE PROCEDEE 
TEHNICE, LE APRECIAZĂ CA ATARE 
Șl NU CA ABATERI DE LA REGULA
MENTUL DE JOC.

Prezența arbitrului la antrenamentele 
echipelor îi va da posibilitatea — cu 
sprijinul antrenorului, bineînțeles — să 
cunoască mai bine jocul, să aprecieze 
justețea eforturilor care se fac pentru 
îmbunătățirea calitativă a fotbalului și 
firește îl va pregăti mai bine pentru 
conducerea jocurilor.

Mai sînt și alte forme de colaborare 
in afara contactului reciproc și ne re
ferim la atitudinea pe care antrenorul 
poate s-o ia în timpul sau după des
fășurarea partidei respective. Atmosfe
ra de calm care trebuie să se degaje 
din atitudinea antrenorului este de 
multe ori determinantă în timpul unei 
partide disputate cu mai multă ardoare.

Credem că a sosit timpul să se în
țeleagă că între arbitri și antrenori nu 
poate fi și nu trebuie să existe o se- 
parațiune de muncă și de răspundere.

Ei răspund împreună în fața organe
lor de conducere. în fața masei de iu
bitori ai sportului cu balonul rotund, 
de modul cum își îndeplinesc sarcina 
de cinste de a ridica fotbalul la nive
lul tehnic și educativ pe care îl recla
mă condițiunile create de regimul 
nostru democrat-popular.

ALEXANDRU COSTEANU 
MIHA! POPA 

rbitri de fotbal
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Să facem cunoștință cu noile modificări 
aduse regulamentului de joc!

Spectatorii care au asistat la des
chiderea festivă a sezonului de ho
chei și patinaj au remarcat desigur 
că terenul de hochei avea un aspect 
nou. Despre ce era vorba ? Ochiul 
atent al spectatorului, obișnuit cu 
patinoarul, a observat că mantinelele 
sînt mai rotunjite la colțuri, că cer
curile de angajament din apropierea 
celor două porfi aveau niște iinii aju
tătoare noi și, în plus, zonele de apă
rare păreau mai mici. Ce se întîm- 
plase ?

Cu acest prilej au început să se 
aplice și la noi modificările aduse 
regulamentului jocului de hochei pe 
gheață. Aceste modificări au fost 
aprobate în cadrul Congresului de 
vară al Ligii Internaționale de Ho
chei pe gheață, care a avut loc în 
acest an la Rimini (Italia). Cu ' acest 
prilej au fost modificate parțial 
aproape o treime din articolele regu
lamentului de joc cu scopul, în prin
cipal, de a întări disciplina pe teren 
și de a asigura jocului de hochei o 
notă de mai mare sportivitate. De 
asemenea, s-a ținut seama și de 
faptul că multe din articolele regu
lamentului erau greoi redactate, ceea 
ce producea multe confuzii, dînd loc 
la interpretări prea largi în aplica
rea regulilor respective. Pentru a se 
înlătura acest neajuns s-a hotărît 
simplificarea acestor articole, prin 
eliminarea unor paragrafe sau prin 
reformularea mai clară a altora.

Firește că în cadrul acestui mate
rial, cu. uh caracter pur informativ, 
noi nti ne vom opri asupra tuturor 
celor 24 de articole care au fost mo

în vederea sezonului de iarnă
— Interviu cu antrenorul Ștefan Stăicu’escu —

Este binecunoscută activitatea pe 
care sportivii din Brașov o desfășoa
ră în sezonul de iarnă. îndeosebi la 
schi, sînt atrași mii de tineri și tinere, 
care profită de prima zăpadă pentru 
a practica această frumoasă disciplină 
sportivă.

In așteptarea primilor fulgi de nea, 
cei mai nerăbdători sînt însă sportivii 
care participă în diferite concursuri 

Dinu Petre, cel mai bun schior fon dist de la Dinamo Brașov, campion 
a! țării la 15 km și component al șta fetei Dmamo, campioană republicană

cu caracter republican și internațional, 
sportivi aparținind diferitelor cluburi 
și asociafii din localitate.

La Olimpia, Voința, la C.S.A. și în
deosebi la Dinamo, sportivii secțiilor 
de schi și-au început de mult pregă
tirile.

Pentru a afla detalii în legătură cu 
pregătirea schiorilor, ne-am adresat 
cunoscutului antrenor Ștefan Stăicu- 
lescu, antrenor al „subsecției" de fond 
din cadrul clubului Dinamo.

— Pentru cititorii și sportivii care 
urmăresc activitatea schiului v-am 
ruga să ne spuneți cîte ceva în legă
tură cu pregătirea schiorilor clubului 
Dinamo. O primă întrebare: de ce 
lot dispune actualmente clubul Dina
mo ?

— In cadrul celor trei subsecții ale 
clubului avem următorii schiori: Ni
colae Munteanu, Ion Bîrlă, Florea 
Voina și Bujor Pipoș la sărituri și 
combinata nordică; Ilona Mikloș, 
Gohn Kurt, Ion Letcă, Dan Focșenea- 

dificate. Dorind să venim în ajutorul 
spectatorilor care în acest sezon își 
vor îndrepta pașii mai des spre pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust'*, vom discuta cele mai semni
ficative modificări.

Tn primul rînd, despre marcajul 
terenului. La Rimini s-au stabilit în 
această privință o serie de lucruri 
cum ar fi: mărirea razei de cerc cu 
ajutorul căreia se dă unghiul de ro
tunjire a mantinelelor și mărirea, de 
asemenea, a distanței variabile dintre 
linia de fund a .terenului și linia ro
șie care marchează linia porții. în 
această privință vom remarca faptul 
că printr-o mai mare rotunjire a col
țurilor mantinelelor, se evită, pe de 
o parte, numeroasele înghesuieli care 
se produceau în aceste locuri, fapt 
care ducea la dese întreruperi ale 
jocului, iar pe de altă parte se re
duce simțitor posibilitatea de a folosi 
colțul mantinelei pentru a executa 
diferite pase.

Prin depărtarea liniei de poartă de 
linia de fund, deci prin mărirea spa
țiului care există între poartă și man
tinela clin spate s-a creat posibilita
tea de a se acționa mai în voie prin 
spatele porții, dîndu-se astfel mai 
multă spectaculozitate fazelor din 
apropierea porții.

Tot în cadrul acestui congres au 
fost adoptate uncie propuneri privind 
îmbunătățirea marcajului terenului la 
cercurile de angajament. Aceste mo
dificări au darul' de a ajuta mult 
pe arbitrii în așezarea precisă a ju
cătorilor în momthtfil angajamentu
lui. Și pentru că tot sîntern la capi

nu, Ion Matei și Eugen Șandru la 
probe alpine și Dinu Petre, Oh. Bă- 
descu, Ion Rășină, Ion Bogdan, Mar
cela Bratu, luliana Simon și Viorica 
Kolcer la fond. Aceștia sînt seniorii 
și senioarele. In afara lor dispunem 
de numeroși juniori, printre cate ta- 
lentații Ion Mateșan și Ion Mureșan 
(sărituri), Nicolae Șuteu (alpine), 
Nicolae Sumedrea și Nicolae Olfeanu

(fond) și alții. După cum vedeți un 
lot numeros, care participă cu multă 
regularitate la pregătiri.

Pentru fiecare „specialitate" se fac 
pregătiri aparte. De exemplu săritorii 
și cei de la combinata nordică, sub 
conducerea antrenorului Ion Oprea, 
fac cite 4 antrenamente pe săptărnînă, 
în această etapă de pregătire specia
lă. Pentru viteza de reacție se fac 
sprinturi scurte de 30—50 m și stra 
turi pentru detentă, sărituri în lun
gime și înălțime; pentru forță se lu
crează la haltere, crosuri în pădure 
și cu bicicleta, iar pentru coordonare, 
gimnastică la aparate. Aceeași pregă
tire o aplică și Gh. Roșculeț, care se 
ocupă de probele alpine.

— Dar fondiștii ?
— Despre fondiști vă pot vorbi mai 

mult. Este doar specialitatea mea. 
Spre exemplu, eu fac cu subsecția 
fond, șase antrenamente săpiămînale. 
Etapa*, de pregătire fizică specială este 
considerată pentru noi hotăritoare.

tolul angajamente vom nota un fapt 
important și anume acela că imediat 
după ce a fluierat reluarea jocului, 
arbitrul aruncă pucul, chiar dacă la 
angajare nu se găsește decît un sin
gur jucător. De ce este importantă 
această precizare ? Numeroși antre
nori foloseau angajamentele drept un 
original mijloc de a acorda echipelor 
lor un... „time-out". Arbitrul fiind 
obligat să aștepte așezarea echipei 
pe teren, antrenorii începeau să facă 
unele schimbări, care — bineînțeles 
— se efectuau în ritm de „melc" și 
care durau uneori minute întregi. 
Acum ei nu mai an această posibi
litate, deoarece arbitrul fluieră și 
aruncă pucul, chiar dacă jucătorul 
echipei care încearcă să tragă de 
timp nu s-a prezentat la angajament.

O altă importantă precizare pe care 
o face acum regulamentul de joc 
este aceea a echipei „inferioară nu- 
mericeșfe". Datorită acestui fapt o 
echipă care are un jucător mai pu
țin pe gheață, din cauza aplicării 
unei pedepse minore obișnuite și pri
mește tin gol, jucătorul respectiv va 
reintra pe gheață chiar dacă nu s-a 
scurs timpul pentru care a fost eli
minat. Deci în clipa marcării unui 
gol pedeapsa se consideră automat 
anulată. Vom tace precizarea că 
dacă ambele echipe au cîte un jucă
tor eliminat și se înscrie un gol, noua 
precizare a regulamentului nu se 
aplică, deoarece nici tina din echipe 
nu este „interioară numericește". De
altfel, spectatorii care au asistat la 
jocul de desch’dere al sezonului au 
putut vedea că, la un moment dat, 

In fiecare dimineață se lucrează o 
oră asupra calităților deficitare (vite
ză și rezistența for(ei), iar zilnic, așa 
cum am amintit, există un program 
special. Luni 2 ore, patine pe role. 
Vă rog să nu rîdeți, dar de două ori 
pe săptărnînă — luni și joi după-a- 
miază la începutul șoselei care duce 
spre comuna Cristian, schiorii clubu
lui Dinamo pot fi văzuți pregătindu-se 
pe patine cu role. Mărfi, avem trei 
ore de cros în pădure. Ziua de miercuri 
este cea mai încărcată: se fac an
trenamente de viteză, cu repetări la 
400, 800 și 1.200 m, precum și gim
nastică, iar vineri se face cros cu 
temă.

— Care sînt roadele pregătirii de 
pînă acum ?

— Normele de control au arătat că 
sportivii noștri au arătat o bună 
pregătire la viteză (100 m și 400 m) 
cit și la rezistentă (3.000 m plat și 
5.000 m cros). De asemenea, și ia 
forță pregătirile se prezintă într-un 
stadiu avansat.

— Ce obiective aveți în sezonul 
care se apropie ?

— După cum se știe în ultimul 
sezon de schi, reprezentanții clubului 
Dinamo din Brașov au cîștigat 19 
titluri de campioni republicani. La a- 
ceasta se mai adaugă frumoasa per
formanță pe care a realizat-o llona 
Mikloș în Italia. Deci avem ce apăra. 
Și pentru aceasta ne-am propus ca 
obiective, ciștigarea a 5 titluri la 
probele alpine, 2 titluri la combinata 
nordică și 6 titluri la fond. De ase
menea, avem ca obiectiv principal 
obținerea unor timpi mai buni față 
de anul trecut și, îndeosebi, pentru 
numeroșii sportivi din cadrul clubului 
nostru, care fac parte din lotul repu
blican.

— Noi vă dorini succes. Dar am 
vrea în încheiere să ne vorbiți și 
despre condițiile pe care le aveți în 
desăvîrșirea obiectivelor propuse.

— întrebarea este cit se poate de 
binevenită și vreau să arăt, cu acest 
prilej, că ni s-au oferit condiții foarte 
bune pentru pregătirea noastră. Și în 
plus să scot în relief faptul că toți 
schiorii clubului Dinamo sînt conștiin
cioși în munca lor profesională, fiind 
apreciați la locurile lor de muncă. 
Toate acestea fac ca pregătirile să se 
desfășoare în condiții bune și roadele 
se vor vedea cît de curînd.

D. STANCULESCU

ambele formații aveau cîte un jucă
tor eliminat. în această perioadă s-a 
marcat un gol și cei doi jucători — 
fără să cunoască bine modificarea 
adusă regulamentului — au vrut să 
reintre în joc. Arbitrii au intervenit 
însă punînd lucrurile la punct.

Ca modificări importante aduse re
gulamentului de joc vom mai nota 
pe aceea privind acordarea șutului de 
penalitate. Această sancțiune se apli
că cu mai multă... larghcță și nu nu
mai în fazele clare de gol. De ase
menea, nu mai este obligatoriii 
ca șutul de penalitate să fie executat 
doar de jucătorul asupra căruia s-a 
comis infracțiunea. Acest „penalti" 
al hocheiului pe gheață poate fi 
executat dc oricare dintre jucătorii 
echipei ce beneficiază de această lo
vitură.

In vederea întăririi disciplinei au 
fost reformulate și readaptate o scrie 
de articole din regulament, care prin 
noua lor înfățișare ajută mult mai 
eficient pe cei doi arbitri în asigu
rarea spiritului de sportivitate și a 
disciplinei, nu numai î.i joc ci și pe 
banca de schimb. Nici antrenorii n-au 
tost uitați în această privință. Modi
ficările aduse regulamentului se re
feră în mod special la acei antrenori 
care sînt recalcitranți. Astfel, în 
timpul jocului antrenorului îi este li
mitată raza de acțiune doar la atît 
cît ține... lungimea băncii I

In încheiere, vom aminti pe scurt 
că au mai fost aduse precizări unor 
articole privitoare la echipament, la 
aplicarea unor pedepse în așa fel în- 
cît să fie excluse posibilitățile de in
terpretare a regulilor, în scopul de 
a denatura esența acestui frumos și 
dinamic joc sportiv.

VASILE MILITARII
Secretar general al F.R-H.P.



La cea de a XVI-a aniversare 
a eliberării Albaniei

Astăzi iau sfîrșit campionatele înterriafîonafe 
de tenis de masă aie Scandinavici

Poporul frate albanez sărbă
torește astăzi cea de a 
XVI-a aniversare a elibe

rării țării de sub jugul ocupanți- 
lor fasciști și a burgheziei feu
dale. In timoul celor 16 ani care 
au trecut, oamenii muncii din 
R.P. Albania au îndeplinit sar
cini importante pe calea dezvol
tării multilaterale a tuturor ra
murilor xonomiei.

Poporul albanez a realizat pro
grese deosebite în domeniu! dez
voltării industriei. în domeniul a- 
griculturii etc. Avîntul econo
miei populare, creșterea produc
ției industriale au avut ca re
zultat firesc ridicarea tot mai 

însemnată a bunăstării materiale 
1 poporului albanez. Succese im
portante au fost obținute de po
porul frate albanez In ceea ce 
privește creșterea venitului na
țional, lîivățămlntclui și culturii.

Toate aceste succese ale po
porului albanez pe frontul con
strucției socialismului se datoresc 
într-o mare măsură ajutorului e- 
conoinic, tehnic și științific dezin- 
tc -sat și frățesc primit din par
tea Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări din puternicul lagăr 
ai socialismului.

Rezultatele obținute — sub 
conducerea Partidului Muncii — 
pe frontul construirii socialismu
lui, avintul general al economiei 
Și culturii au dus, de asemenea, 
și k dezvoltarea cc.itinuă a 
activității de cult-.ă fizică și 
spori în R.P, Albania. Ca și în ce
lelalte domenii activitate, spor
tul ia țara schipetarilor cunoaște 
o Înflorire fără precedent

Baschetul feminin începe să ia un puternic avînt în R. P. Albania. Iată o 
fază dintr-un meci desfășurat recent la Tirana între două echipe, universitare

Cu ocazia celei de a XVI-a ani
versări a eliberării Albaniei, 
sportivii patriei noastre trimit u« 
călduros salut poporului frate 
albanez, dorindu-i din toată inima 
noi și importante succese pe dru
mul construirii socialismului, pe 
drumul necontenitei înfloriri a 
patriei lor.

HELSINGBORG 28 (prin telefon). 
Duminică noaptea s-a desfășurat fi
nala probei pe echipe masculine din
tre formațiile R. P. F. Iugoslavia și 
R. S. Cehoslovacă. Victoria a revenit 
primei reprezentative cu scorul de 
3—0.

Luni toată ziua .au continuat întîl- 
nirile probelor individuale. La simplu 
bărbați s-au înregistrat următoarele 
rezultate: turul I: Teran (R. P. F.

Handbalistele de la C. S. Mureșul 
Tg. Mureș și-au încheiat turneul 

in R. S. Cehoslovacă
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

înapoiat în țară handbalistele de 
la C. S. Mureșul Tg. Mureș, care 
au susținut un turneu în R. S. Ce
hoslovacă. Handbalistele mureșene au 
jucat 4 meciuri cîștigînd două 
(6—3 cu Slavia Olomouc Și 10—9 
cu selecționata de tineret a R. S. 
Cehoslovace) și pierzînd două (4—9 
cu Spartak Stalingrad și 7—9 cu re
prezentativa R. S. Cehoslovace).

Un nou joc al echipei canadiene 
„Chatam Maroons" la Moscova

In cel de al treilea meci al turneului 
în U.R.S.S., echipa canadiană de 
hochei pe gheață „Chatam Maroons" 
a întîlnit selecționata de tineret a 
U.R.S.S. Hocheiștii sovietici au cîști- 
gat cu 3—1 (0—0, 2—1, 1—0).

Iugoslavia);—Rethi 3---0 (16, 14, 12)',- 
Borg (Suedia)—Cobîrzan 3—2 (— 14, 
19, — 16, 18. 20). Semifinale: luan 
lui-hua (R. P. Chineză)—Stanek 
(R. S. Cehoslovacă) 3—2, Ciu Lan-: 
sun (R. P. Chineză)—Markovic. 
(R. P. F. Iugoslavia) 3—0. Simpla 
femei, semifinale: Ma Kuan-hun (R.P. 
Chineză) — Geta Pitică 3—0 (16, 
14, 12), Simon (R. F. G.)—Hu Ke
min (R. P. Chineză) 3—1.

Luni seara a avut loc și prima fi-: 
nală din cadrul probelor individuale. 
S-a disputat finala la dublu femei 
între perechile Hu Ke-min, Ma Kuan- 
hu (R. P. Chineză) și Maria Alexan
dru, Geta Pitică. Jucătoarele chineze 
au cucerit titlul învingînd cu 3—0 
(13, 18, 18). Sportivele noastre nu 
s-au acomodat cu mingile cu efect ser
vite de adversarele lor.

.Campionatele internaționale ale Scan
dinaviei iau sfîrșit marți.

Pregătirile patinatorilor artistici 
din U- R. S .S-

In apropiatul sezon sportiv de iar
nă, patinatorii artistici sovietici vor 
lua parte la campionatele mondiale 
și europene, la Cupa orașului Varșo
via și la marele concurs dotat cu pre
miul „Davos". In prezent în U.R.S.S. 
există peste 16.000 de patinatori ar
tistici. în echipa pentru campionatele 
mondiale au fost selecționați Tatiana 
Nemțova, Tatiana Juk; Alexandr Ga
vrilov, Svedlana Tarasova, Valerii 
Meșkov și alții. (Agerpreș)

■J ----- —--------------- -----------------------------—------------------------------------------ ----------------------------- _•

un MECI DEOSEBIT
Inchemdu-și turneul oficial în Gha

na, la 24 noiembrie echipa de fotbal 
Dinamo Moscova, 'a rugămintea fede
rației de fotbal dm această țară, a 
susținut ® rniîlnire cu echipa , Black

Roger R'viere

din nou pe taicicletă

După cum anunță ziarul italian 
„Piese sera", ciclistul francez Ro
ger Riviere și-a făcut din nou apa
riția pe bicicletă. După cum se știe, 
în Turul ciclist al Franței din acest 
an el a suferit un grav accident, pră- 
bușindu-se într-o prăpastie. Ziarul 
italian face cunoscut că prima reîntîl- 
nirc a lui Riviere cu bicicleta a avut 
loc oe o șosea în jurul Parisului, pe 
o distanță de 20 de km. „A fost e 
plimbare plăcută, a declarat Riviere 
ziariștilor. în luna februarie îmi voi 
relua antrenamentele în mod regulat".

50.000 DE MĂRCI PENTRU... 
t'N PICIOR

In mentalitatea care stăpînește 
sportul capitalist. Jocurile Olimpice 
sini de cele mai multe ori considerate 
ca o simplă trambulină pen.ru a trece 
in condiții optime la profesionism, în
cheind contracte cit mai avantajoase. 
Firme, mereu in goană după senza
țional, după o reclamă zgomotoasă, 
vizează tn special campioni olimpici. 
Sonja Hente, Johny Vt'eissmu,'ir și 
sofia sa Victoria Draves sînt numai 
citeoa din exemplele mai vechi. Olim
piada de la Roma a furnizat mai 
multe altele. Printre cei care au dorit 
să-și încerce .norocul" în fața apara
tului de filmat se numără și cîștigă- 
torul probei de 100 metri. Armin 
Hary. Atletului vest-german i-a fost 
propus un contract, pentru semnarea 
căruia el a cerut nici mai mult nici 
mai puțin declt 100000 mărci. Bine
înțeles că firma n-a acceptat, motiv 
pentru care a început o tocmeală ca 
la piață.

..Nici măcar Heinz Piihman nu ne-a 
pretins un gaj atît de fabulos" — a 
spus firma.

Star, reprezentativa Ghanei. Nouta
tea acestei partide a constituit-o fap
tul că o parte din dinamoviști au ju- 
c-t în echipa locală, iar o parte din 
fotbaliștii țării gazdă au evoluat în 
cadrai echipei Dinamo. Această în- 
tîlnire deosebit de interesantă, o ade
vărată lecție-școală, cum ea a fost 
denumită de presa ghaneză, a încheiat 
vizita prietenească a echipei moscovite 
în Republica Ghana.

R.5.5. Ucraineană —
R.P. Polonă 6 ~ - 1 ~ 

la lupte clasice
KIEV, 28 (Agerpres). — întîlnirea 

internațională de lupte clasice des
fășurată în Palatul sporti -ilor din 
Kiev între reprezentativele R. S. S. 
Ucrainene și R. P. Polone s-a termi
nat cu rezultatul de 6*/2—1*/2 puncte 
în favoarea luptătorilor ucraineni.

Cu și Sără comeut^rîi
„Da, dar eu sînt cel mai rapid om 

din lume" — a replicat Hary.
Atunci firma a conchis:
„50.000 de mărci pentru un picior 

este prea scump, chiar dacă atnindofiă 
aleargă suta de metri în 10 secunde..."

Tirgul continuă, făcind să 'pălească 
strălucirea medaliei olimpice de aur 
pe care a cucerit-o Hary la Roma...

CE ESTE MAI BINE?

— Cum vă simțiți după înfrînge- 
re ? a fost întrebat cunoscutul boxer 
profesionist american Ray „Sugar" 
Robinson.

— De multe ori mai bine chiar de- 
cît după o victorie.

— ? ??
— Foarte clar, a explicat Robinson, 

după înfrîngere plătești mai puțini 
dolari fiscului decît după ce ai în
vins. Ați înțeles ?...

RELUAREA CAMPIONATULUI 
MAGHIAR

După o întrerupere de tnai multe 
săptămîni, determinată de întîlnirile 
internaționale ale echipei reprezen
tative, duminică a fost reluat cam
pionatul R.P. Ungare, prin disputarea 
jocurilor etapei a Xl-a. Iată rezulta
tele înregistrate: Szeged — M.T.K. 
2—4, Diosgyor—Honved 2—2, Vasas— 
Debrețin 5—0, Gyor — Dorog 2—3, 
Tatabanya — Pecs 2—2. Salgotar- 
jan — Ferencvaros 2—1. In clasa
ment conduc, la egalitate de puncte, 
Ferencvaros și M.T.K- (16), urmate 
de Ujpesti Dozsa (cu 2 jocuri mai 
puțin), Salgotarjan și Vasas (15 p.).

DINAMO ZAGREB ÎNVINSA
LA SCOR

Fără îndoială, rezultatul întîlnirii 
Dinamo Zagreb—Hajduk (1—4) con
stituie cea mai mare surpriză a eta
pei a X-a a campionatului iugoslav. 
Alte rezultate: O.F.K. Beograd—Velej
2— 0, Rjeka—Steaua roșie 1-0, Split— 
Vardar 1 — 1, Radnicki — Vojvodina
3— 0. Sarajevo — Partizan 2—0. Par
tizan și O.F.K. Beograd conduc în

E GREU SA SUSȚII UN 
SIMULTAN..

Șahul nu se bucură de prea multă 
popularitate in țările capitalului. Și 
nici nu-i de mirare. „Sportul minții" 
nu aduce beneficiile fotbalului sau ale 
boxului. El rămlne o biată „cenușă
reasă", condamnată să ducă o exis
tență mizeră prin cafenele sau cluburi 
mereu aproape de faliment.

Pentru a adwa spectatori, partici- 
panfi (și ceva bani) la un simultan, 
un organizator a recurs la o metodă 
extravagantă. Nu de mult la Toronto 
H. Berner a dat un simultan în fața 
a 30 de adversari. în acest timp, pe 
lingă mutările efectuate, el traducea 
in trei limbi ultimele știri, sau orice 
text propus de vreun spectator, tn 
plus, simultanistul mergea... dansînd 
de la o masă la alta, cinia șlagăre 
la modă și era gata să evolueze in
tr-un vals, tango sau... rock-and-roll 
cu participantele care înclteiaseră par
tida.

clasament cu cîte 14 p. urmate de 
Dinamo și Rjeka — cu cîte 13 p.

ULTIMA ETAPA IN R.D. GERMANA

Deși avea asigurat titlul de cam
pioană, Vorwărts Berlin a ținut 
să încheie campionatul cu o victorie: 
5—0 cu Wismut Karl Marx Stadt. 
Alte rezultate ale ultimei etape — a 
26-a: Aktivist — Weissenfels 3—2, 
Lokomotive Leipzig—Einheit Dresden 
1—0, Empor Rostock — Rotation 
Leipzig 3—0, Motor Jena — Chemie 
Halle, 5—2, Dynamo Berlin — Che
mie Zeitz 3—0, Aufbau Magdeburg— 
Motor Zwickau 2—1. Echipele Weis
senfels și Chemie Zeitz, clasate pc 
ultimele locuri, vor activa anul vi
itor în categoria B.

ROMA — JUVENTUS 2—1

Confirmînd forma bună pe care o 
deține, Roma a întrecut cu 2—1 pe 
Juventus în derbiul etapei a IX-a a 
campionatului italian, în timp ce In- 
ternazionale, care o secundează pe 
Roma în clasament, a întrecut cu un 
scor concludent pe Sampdoria: 3—0. 
Celelalte rezultate ale etapei: Bolog
na — Atalanta 3 — 1, Lanerossi —

In asemenea condiții este foarte 
greu să susții un simultan...

ARTA NU ESTE ATÎT DE 
PERICULOASA...

Elvis Prisleț/, „regele" muzicii 
ușoare americane '.au mai bine zis 
al lătratului. este pasionat de 
sport. El joacă chiar intr-o echipă de 
fotbal din orașul Memphis. După cum 
se știe, fotbalul american nu se ca
racterizează de loc prin exces de 
sportivitate. Ba chiar dimpotrivă. Me
ciurile sînt foarte sîngeroase soldin- 
du-.se deseori cu răniți. Prisley s a 
putut convinge personal de aceasta, 
în timoul unei partide el a suferit o 
fractură la mină. Foarte dezolat, cin- 
tărețul a declarat ziariștilor:

„în timpul carierii mele muzicale 
au fost cazuri cînd dintr-un exces de 
entuziasm spectatorii au aruncat cu 
scaune pe scenă. Dar niciodată nu am 
avut fracturi. Orice s-ar spune, arta 
este mult mai puțin periculoasă decît 
sportul".

Depinde desigur despre ce fel de 
sport este vorba...

Lecco 1—0. Napoli—Milan 1—2, Pa- 
dova — Lazio 2—1, Spa[ — Cata
nia 2—0, Torino — Fiorentina 0—0, 
Udinese — Bari 0—0. In clasament: 
Roma 15, Inter 14, Milan 12 etc.

FRUNTAȘELE FRANCEZE RAMIN 
LA LOCURILE LOR

Primele trei clasate în campionatul 
Franței au obținut victorii, dar de 
proporții diferite. Monaco și Reims 
au cîștigat la scor în deplasare — 
4—0 la Nancy, respectiv 4—1 la Tro
yes — în timp ce liderul Racing în-: 
vingea greu pe teren propriu (3—2),- 
pe Nîmes. De notat că din cele 4 
goluri ale lui Reims, unul a fost 
marcat de Fontaine, primul de la 
reintrarea acestuia. Alte rezultate de 
duminică: Sedan — Grenoble 3—0, 
Valenciennes — Rennes 1—0, Lens— 
Le Havre 2—1, Angers — Stade 
Francais 1—0, Rouen — St. Etienne 
1—0, Lyon — Toulouse 1—0, Nice— 
Limoges 2—1. Conduce Racing cu 
30 p., urmată de Monaco 26 și 
Reims 23 (un joc mai puțin).

AUSTRIA VIENA VIRTUALA 
CAMPIOANA DE TOAMNA

O victorie la limită (2—1) obți
nută în fața modestei L.A.S.K. oferă 
totuși Austriei Viena cele mai mari 
șanse de a termina pe primul loc în 
clasamentul de toamnă al campio
natului austriac. Aceasta datorită că 
urmăritoarele sale au fost oprite: 
W.A.C — Rapid 1—1 și iWacker — 
Graz 2—1 I Celelalte rezultate ale 
penultimei etape din tur: Wiener 
Neustadt — Vienna 1—1, Austria 
Salzburg — Simmering 1 — 1, 
Schwechat — W.S.K. 3—2, S.V.S. 
Linz — Dornbirn 7—2. In clasament 
Austria Viena are 19 p., W.A.C. 17, 
Graz 15, Vienna, Rapid și Schwechat 
14.

• In campionatul Spaniei, Real 
Madrid (7—0 cu Oviedo), și-a mărit 
la 2 p. avansul față de Barcelona 
(I —I la Granada). Alte rezultate de 
duminică: Sevilla — Valladolid 4—0, 
Saragossa — Mallorca 2—0. Elche— 
Atletico Madrid 2—2. Atletico Bil
bao — Real Sociedad 2—2.

• Sîmbătă s-a disputat derbiul 
campionatului Scoției, opunînd lide
rului Glasgow Rangers pe a doua 
clasată Kilmanrock. A cîștigat Kil- 
manrock cu 3—2, ceea ce micșorează 
la I punct distanța dintre ele.
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