
în cinstea ale^ertloe
C. A. organizează 

„Cupa 5 Martie” la fotbal
Din inițiativa clubului sportiv C.C.A., miercuri va începe

o importantă competiție de fotbal, organizată în cinstea 
alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și Sfa
turile Populare. Această întrecere va prilejui, în același timp, 
o foarte bună verificare a stadiului de pregătire al echipe- , .. -i x-n i, ~ . t n n T> *
lor bucureștene în vederea returului campionatului. lOrgCtn CU UniUIlll de Cultura FlZlCa Șl bpOrt din H.r. HOIIlina

Este vorba de „Cupa 5 Martie" la care și-au anunțat I
participarea echipele: C.C.A., Rapid, Progresul, Academia +-------------------------------
Militară și Metalul. Programul competiției a fost astfel T
alcătuit: â , . t Anul XVII—Nr. 3770

15 februarie: C.C.A.—Rapid; 16 februarie: Acad. Mi
litară—Progresul ; 19 februarie: Metalul—C.C.A. și Rapid
—Progresul; 22 februarie: C.C.A.—Acad. Militară; 23 fe
bruarie : Rapid—Metalul; 26 februarie: Acad. Militară—
Metalul și C.C.A.—Progresul ; 1 martie : Progresul—Metalul; 
2 martie: Rapid—Acad. Militară. Primele două meciuri se 
vor disputa pe terenul P.T.T. de la ora 15.30.

Cum se vedJ, competiția se va desfășura sistem turneu,
cu clasament pe puncte. Câștigătoarea va primi .Cupa 5
Martie".

Selecționata orașului București 
va juca la Haga

București (tineret) va întreprinde un turneu în Iugoslavia > 
Ț 

De fapt, sub această titulatură! 
va evolua Însăși naționala Olan-țr 
del, oare se pregătește pentru pre-T 
liminariile campionatului mon-4 
dial. T

După cum am anunțat, selecțio 
nata de fotbal a orașului Bucu
rești n-a mai disputat meciul cu 
Corinthians la Sao Paulo din 

a ploii. Cu prilejul unei noi 
c .orbiri telefonice cu Brazilia 
am aflat că și partida cu Fla- 
mcn go din Rio de Janeiro a fost 
contramandată. Este probabil 
însă, ca echipa noastră să susțină 
duminică sau luni un joc într-o 
localitate de lingă Rio de Janeiro 
Cu această întîlnire, lotul fotba
liștilor noștri își va încheia tur
neul în Brazilia și în ziua de 15 
februarie va pleca spre țară.

In drum, selecționata orașului 
București sc va opri în Olanda 
unde va disputa — la Haga — 
un meci în ziua de 22 februarie 
cu reprezentativa orașului llaga.

întrecerile

In cadrul categoriei sub 14 
ani talentata Elena Moiș (Di
namo) s-a dovedit a fi cea 
mai bună la figurile obligatorii

Foto : B. Ciobanu

Spartachiada dc iarnă a armatelor prietene 
sc apropie

ZAKOPANE 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Pri
ma Spartachiadă a armatelor 
prietene se apropie de sfîrșit. 
Desfășurate în mijlocul unui 
mare interes, atrăgînd zi de zi 
mii de turiști și localnici, în
trecerile Spartachiadei au scos 
în evidență buna pregătire a 
sportivilor militari din țările 
prietene.

Cei mai buni s-au dovedit 
pînă acum schiorii sovietici 
care, cu excepția curselor de 
slalom special și slalom uriaș, 
au cucerit toate locurile 1. Ei 
pot fi considerați de pe acum 
câștigătorii disputei pe națiuni 
Locul II este și va fi păstrat

La înapoierea din Braziia

BUCUREȘTI (TINERET) 
IN IUGOSLAVIA

Selecționata de tineret a Bucu-. 
reștiului va pleca la 24 februarie 
într-un turneu în Iugoslavia.' 
unde va susține patru meciuri la 
următoarele date : 26 februarie 
la Subotița cu Spartak, la 28 fe
bruarie la Borovo cu selecționata 
orașului, la 2 martie la Belișce 
cu selecționata locală și la 5 mar
tie la Sombor cu reprezentativa 
locală.

Campionatele R. P. de patinaj artistic

celor mai tineri finaiiști...
— Azi începe concursul seniorilor —

Iosif Ambruș (C.S.M. Cluj) 
în vîrstă de numai 13 ani a 
desenat ieri dimineață prima 
figură obligatorie din cadrul 
întrecerilor finale ale campio
natelor republicane de patinaj 
artistic. Pe chipurile celor 14 
fetițe și băieți care își aștep
tau rîndul sa intre în compe
tiție se citea emoția firească 
dinaintea primului lor mare 
concurs. Urmărindu-i pe cei 
mai mici finaiiști (categoria 
sub 14 ani) care s-au întrecut 
timp de mai bine de. 3 ore, a- 
veam impresia că pe scena de 
gheață a patinoarului artificial 
din parcul „23 August" s-a 
mutat o școală de... balet. Mi
cuții sportivi, asemenea unor 
elevi silitori, și-au însuș't bine 
lecția Examinatorii lor (arbi
trii) au acordat cele mai mari 
note Elenei Moiș (Dinamo) și 
lui Niculae Belu (Constructo
rul). Talentata Elena Moiș, 

dc siîrșit
sportivii polonezi. O dispu- 
pasionantă în întrecerea pe

de 
tă .
echipe se dă pentru locurile 3-5, 
la care participă cu șanse a- 
proximativ egale, reprezentati
vele militare ale R.P. Romîne, 
R.S. Cehoslovace șt R.D, Ger
mane. Ordinea s-a schimbat a 
proape după fiecare zj de con
curs, iar clasamentul final ’ 
îi cunoscut de-abia 
după desfășurarea 
speciale. Meritorie 
portarea schiorilor 
mongoli, participanți 
prima, dată la 
națională de 
ploare.

Ziua de joi

va 
duminică, 
săriturilor 

este com- 
cliinezi și 

pentru 
o întrecere iriter- 

o asemenea am-

a îoșț rezervată
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Jocuri dinamice, viu disputate în „Cupa 
orașului București64 la handbal feminin 5 9

• FORMAȚIA BUCUREȘTIULUI NEÎNVINSĂ • IERI, HANDBALISTELE NOASTRE 
AU CÎSTIGĂT CLAR JOCUL CU ECHIPA BELGRADULUI • JOI SEARA, UN MECI 

BUN Șl O MARE SURPRIZA: BELGRAD-BUDAPESTA 11-10
Cttpa orașului București- ne 

oferă jocuri din ce în ce mai 
frumoase și mai echilibrate. Ieri 
seară, spre exemplu, handba- 

echipei

siguranță

disputat 
mai mari 
ani. Deo-

care mîine împlinește... 9 ani, 
a cucerit aplauzele spectatori
lor pentru siguranța în miș
cări. Și Gabriela Manta, Ilea
na Petrescu, Letiția Păcuraru, 
Lucian Florescu și Radu Ma
rinescu, supuși unei atente pre
gătiri vor urca cu 
treptele măiestriei.

După-amiază și-au 
întîietatea colegii lor 
din categoria 14—18 
sebit de atractivă. a fost lupta 
dintre Roxana Gabunea (Con
structorul) și Despina Bucur 
(St. roșu Brașov) clasate în 
ordine la figurile obligatorii cu 
200,5 p și respectiv 200,3 p. 
La băieți primul loc a revenit 
lui Carol Hertl (St. roșu Bra
șov). întrecerile continuă cu 
exerciții liber alese. Astăzi in
tră în concurs și seniorii.

TR. IOAN1ȚESCU

celei mai importante probe din 
cadrul Spartachiadei : patrula 
militară. încă după primii kilo-

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 7-a) 

DIN CUPRINS
• ÎNFLOREȘTE SPORTUL IN MARAMUREȘUL 

DE AZI.
• FOTBAL - PREGĂTIRI
• ANTRENAMENTUL SPORTIV MODERN
• A3DOU SEYE E ȘANTAJAT...
• MAGAZIN SPORTIV

Schiul îacea parte altădată dintre sporturile așa-zise 
„nobile", pe care doar „elita" (odraslele claselor exploa
tatoare) putea sâ-1 practice, se bucura de frumusețea și 
foloasele lui.

In anii luminoși ai regimului democrat-popular acest 
minunat sport de iarnă, ca și toate celelalte, a devenit un 
bun al celor ce muncesc, al copiilor lor.

...O vizită la centrul de inițiere de schi din Brașov 
este o întîlnire emoționantă cu tinerețea, cu voia bună, 
cu sănătatea. 52 de copii își însușesc aici, sub suprave
gherea instructorilor calificați, tainele alunecării rapide 
pe zăpadă. Din rîndul acestor micuți se vor ridica fără 
îndoială campionii de mîine...

Foto : Gh. Corcodel-Brașov

listele din echipa Bucureștiului 
au furnizat în compania selec
ționatei Belgradului un joc de 
bună factură tehnică, la capă-

ele au terminat în- 
cu scorul de 8-3 

felul acesta echipa.

Fază din jocul București— Belgrad, in care victoria a revenit 
noastre

tul căruia 
vingătoare 
(6-2). In 
Bucureștiului este singura for
mație neînvinsă pînă acum.

Prima parte a acestei întîl- 
niri a fost mult mai dinamică. 
Dar —- după pauză — ambele 
echipe au evoluat sub nivelul 
posibilităților lor. Se părea că 
reprezentantele noastre, sigure 
de victorie (terminaseră prima 
repriză cu un avantaj substan
țial) renunțaseră la ofensiva 
care le-a adus atîtea goluri la 
început, iar adversarele lor se 
arătau parcă resemnate, încer- 
cînd doar din cînd în cînd să 
mai reducă din handicap.

In schimb — repetăm — pri
ma repriză a fost de toată fru
musețea. Am admirat cu acest 
prilej jociil excelent în apărare 
practicat de handbalistele noa
stre, precum și eficacitatea di

feritelor acțiuni ofensive. Echi
pa iugoslavă n-a mai putut do
vedi mobilitatea din jocurile an
terioare. Au marcat: Vasile (3), 
Szoko (3), Botan (2) pentru B.ucu 
rești și Vuciknvici, Jevnic.i, Jesici, 
pentru Belgrad. Bun arbitrajul 
lui J. Grinbergas —(U.R.S.S.)

In deschidere echipa de tine
ret a Capitalei nu a rțzistat de- 
cît o singură repriză în fața re
dutabilei formații a Berlinului. 
După un început egal, ne aș
teptam ca în cea de a - doua 
parte a întîlnirii, echipa de .ti-. 
neret să joace ■ cu același elan. 
Dar, forma slabă ‘ a portarului 
Cazacu a făcut ca în nunfai cî-; 
teva minute scorul să ia pro
porții (min. 28 — scor. 11-5: 
pentru oaspeți) și astfel avîntul 
cu care reîncepuseră meciul ti
nerele noastre handbaliste s-a 
curmat ’ brusc. Nu greșim deci- 
dacă afirmăm că rezultațul fi
nal de 13-7 (6-4) nu reprezin
tă fidel raportul de forțe de pe 
teren. Au înscris: Nocka (3), 
Weinhofer (3), Noack (2), Bie- 
ner (2), Parlow (2), Naumann 
pentru Berlin, Leonte (3). Ne- 
metz (3), Ziegler pentru Bucu
rești (tineret). A arbitrat Al
fred Schwab (Austria).

CALIN ANTONESCU
(Continuare In pag. a 3-a)

ȘASE FORMAȚII DE PESTE HOTARE 
ÎN „CUPA 16 FEBRUARIE"

La fiecare ediție, întrecerile 
de handbal în 7 din cadrul Cu
pei „16 Februarie" s-au bucu
rat de un interes deosebit, dat 
fiind valoarea echipelor parti
cipante. Actuala ediție care 
programează jocurile în zilele 
de 17, 18 și 19 februarie (în 
sala Floreasca) marchează 
însă, pentru prima oară, și pre
zența unor valoroase formații 
străine care vor participa Ia 
turneu. Astfel, la băieți se vor

1jj

1

if]

Prea tirziu! Intervenția juca- 
■ toarei iugoslave Bart nu nai 

poate opri șuiul handbalist^ 
maghiare Urban

-4

Jucători de valoare
la camp onatele internaționale 

de tenis de masă ale R.P.R.
In. vederea participării la 

'campjonhtele'’ internaționale de 
tenis de masă ale "R..P. Romîne 
care vor' avea loc .vintre. 24—28 
februarie la București, F.R.T.M. 
a primit zilele trecute comuni
cări din partea forurilor de spe
cialitate din U.R.Ș.S., R.S. Ceho
slovacă și R.P. Polonă pritt 
care se anunță’formațiile oaspe. 
Iată componența loturilor : 
U.R.S.Ș.: Saunorîs, Averin, No- 
vi.kov, Rămanauskaite, Lukina, 
Zaharian, Paisiarv; R.S. Ceho
slovacă:
Posejspal, Svarc,
Svarcova, Uhrova; R.P. Polonă: 
Garczinski, Calinskî, KusinskL 
Szrnidt, Nowoyta.

Vihnanovski. Stanek, 
Kroupcwa,

întrece, alături de echipa R»« 
pid București, Lokomotiv Leip
zig (finalistă în campionatul 
R.D. Germane), S.J.I.K. Hel
singborg (Suedia) și Zelejni- 
ciar Novisad (R.P.F. Iugosla
via) — formații cu o ridicată 
valoare. Tot atît de’ echilibrată 
se anunță și întrecerea echi
pelor feminine la care parti
cipă : Lokomotiv Leipzig, Ze- 
lejniciar Novisad, Lokomotiv 
Odessa și Rapid București



1/ aramureș. Natura e prezentă 
-LVL în acest colț al țării cu toate 
frumusețile ei, dîndu-i o înfățișa
re de basm. La poalele O ui inului, 
acolo unde Iza își poartă neabătută 
apele limpezi, unde solul și sub
solul au strîns bogății neasemuite, 
domnea cu ani în urmă doar să
răcia și lipsa de carte.

Dar astăzi? De 16 ani încoace, 
de cînd poporul nostru în frunte 
cu partidul este stăpîn pe 
soarta sa, Maramureșul s-a trezit 
la viață nouă. La Baia Mare și 
Ferneziu, în satele din Oaș și 
Sighet, acolo unde în urmă cu 
trei decenii peste 62 la sută din 
populație era analfabetă, oamenii 
suit preocupați azi de munca lor 
creatoare, de cultură, de sport.

Sportul a devenit un prieten 
drag al maramureșenilor. Pe întin
sul regiunii apar de la o zi la 
alta noi terenuri sportive, noi săli 
de sport. Mii și mii de tineri și 
tinere se bucură de condiții 
minunate. Mulți dintre ei par
ticipă la competițiile republicane 
de lupte, fotbal, scrimă, ocupînd 
locuri de frunte. Din rîndurile lor 
ies la iveală noi și noi talente, 
crescute pe meleagurile Maramu
reșului, ținute altădată în mizerie 
șl întuneric.

Fapte grăitoare
înainte de Eliberare, noțiunea de 

sport era cunoscută de foarte puțini 
oameni pe meleagurile Maramureșu
lui. Poate doar de cîțiva, din orașele 
mai mari ca Baia Mare, Satu Mare 
sau Cărei. Cit despre baza mate
rială (stadioane, echipament spor
tiv) nici nu putea fi vorba. Sportul, 
ca și alte domenii de activitate, a 
moștenit de la burghezie o situație 
mizerabilă. Doar întunericul, neștiin
ța de carte, viața aspră cu muncă din 
zori și pînă în noapte, erau prezente.

Azi, însă, alta e situația. In anii 
aceștia de viață liberă, sportul a de
venit prietenul a mii și mii de tineri 
și vîrstnici de pe cuprinsul regiunii. 
In regiunea noastră mișcarea de cul
tură fizică și sport a luat o amploare

ȘTEFAN ZVARA 
președintele Consiliului regional

U.C.F.S. Maramureș

★

deosebită. Au fost înființate peste 
360 de asociații sportive în în
treprinderi, școli, gospodării agricole 
colective, la sate, cu 758 de secții pe 
ramură de sport, față de 44 cite erau 
în anul 1944 1 Există azi un club 
sportiv muncitoresc, la Baia Mare.

Dacă în trecut sportul se făcea la 
întîmplare, neorganizat, azi există în 
regiune 113.136 membri U.C.F.S. care 
se bucură de condiții minunate de 
practicare a disciplinei sportive pe 
care au îndrăgit-o. De la cele 7 te
renuri de sport cîte erau în trecut, 
s-a ajuns azi ca în regiunea Mara
mureș, la Baia Mare, Cărei, Satu 
Mare, Lăpuș, Negrești, la sate, să

sportive de mase, să urce treptele 
măiestriei sportive. Ferdinand Mosco
vici — atletism, Elena Samșudeanu
— scrimă, N. Zolyomi — popice, 
Gheorghe Crișan — lupte, sînt doar 
cîțiva din cei 8 maeștri ai sportului 
și 46 campioni republicani, pe care 
îi are regiunea noastră. Unii dintre ei 
au apărat culorile țării în competiții 
internaționale.

Sportul se practică azi în tot mai 
multe sate și comune de pe cuprinsul 
regiunii. La competițiile din cadrul 
„Cupei Agriculturii" au participat anul 
trecut 16.500 sportivi de la sate. Azi 
sportul e practicat, spre exemplu, în 
raionul Oaș de peste 7.000 de tineri 
dintre care aproape 2.000 sînt femei
— făcînd parte din 24 de asociații 
sportive. Oșenii, cei care în trecut 
trăiau în mizerie, măcinați de boli.

I

Frumuseților naturale ale parcului cen
tral din Baia Mare li s-a mai adăugat 
una creată în anii puterii populare 
de mina omului : frumosul stadion 
„23 August", in tribunele căruia pot 
lua loc aproape 10.000 de spectatori 
dornici să urmărească echipa Jor fa
vorită. In fotografie: vedere din avion 
a stadionului și a împrejurimilor saleViața nouă o datorez partidului

Ori de câte oui trebuie să vor
bești despre sport și activitatea spor
tivă pe care ai desfășurat-o, sau 
despre performanțele care ți-au adus 
atîtea bucurii, gîndurile' îți zboară 
fără să vrei spre anii copilăriei, spre 
primii pași făcuți pe stadion. .

Multora însă, celor, de o. vîrstă cu 
mine, amintirile acestea le aduc de 
fiecare dată tristețe în suflet. De ce? 
Am pășit pe stadion (dacă se putea 
numi astfel un teren desfundat cu 
o pistă de atletism ca vai de ea) 
în anii burgheziei. Aveam 14 ani. 
Era în perioada cînd sportul putea 
fi la îndemîna doar a celor înstăriți, 
a băieților „ de bani gata".

In 1937 am jucat pentru prima dată 
fotbal într-o echipă de juniori a fabri
cii Ptiănix, unde peste un an aveam să 
intru ca’ lăcătuș. Eram’ la 0 vîrsită 
destul de fragedă. Trebuia totuși, 
să-mi cîștig singur existența. Posi
bilitățile de practicare a sportului ? 
Un echipament ca vai de lume (de 
multe ori nici acesta nu exista), 
condiții grele de pregătire, care ce
reau eforturi deosebite.

Toate acestea au durat însă, pînă 
la 23 August 1944. In viața mea ca 
și a întregului popor muncitor multe 
schimbări au survenit de atunci. Con
dițiile minunate de muncă și sport 
create de partid m-au ajutat să urc 
mai tîrziu treptele măiestriei sportive, 
să devin sportiv fruntaș. Am avut 
satisfacții pe care în trecut nici nu 
le visam. In anul 1948 m-am dedicat 
atletismului. După o pregătire temei
nică, metodică, am reușit ca în anul 
1949 să cuceresc titlul de campion

republican la 400 m plat. De atunci 
am luat de 84 de ori startul în com
petiții internaționale, alergînd pe sta
dioanele din Moscova, Berlin, Atena, 
Oslo. sau la crosul „l’Humanite" de 
la Paris. In anul 1955 am primit 
titlul, de maestru al sportului.

Anii pe care-i am, 38, m-au făcut 
de curînd să abandonez activitatea 
competițională. Sportul însă nu-1 voi 
părăsi niciodată. M-am dedicat mun
cii de antrenor. La Clubul Sportiv 
Muncitoresc Baia Mare am 40 de 
atleți, pe care-i pregătesc și o grupă 
de 25 de copii. Condițiile care li s-au 
creat pentru a deveni buni sportivi se 
deosebesc ca de la cer la pămînt 
de cele pe care le-am avut noi în 
trecut. Frumosul stadion „23 August" 
Ie sță la, dispoziție ca și echipamen
tul sau 'materialul necesar. Drumul 
spre porțile consacrării le' este larg 
deschis.

Printre copiii care au. îndrăgit a- 
tletismui se afiă și fiul meu; Vasile. 
Are 13 ani. A cîștigat anul trecut 
proba de 60 m plat faza pe oraș, 
iar la învățătură este de asemenea 
în frunte. Doresc mult să devină un 
bun sportiv. Mai bun decît mine. 
Un sportiv cu care mișcarea de cul
tură fizică și sport din țara noastră 
să se mîndrească. E un lucru la 
oare țin nespus de mult. Și ar fi 
un răspuns la condițiile minunate ce 
au fost create în țara noastră de 
partid celor ce muncesc, pentru a 
face sport, pentru a-și întări sănăta
tea.

FERDINAND MOSCOVICI 
maestru al sportului la atletism |

existe 4 stadioane cu piste de atle- fac astăzi sport, se întrec pe terenu- 
tism, 3 bazine de înot, 5 săli de sport, rile amenajate în satele lor.

este fru- 
Mare.

de lupte. Datorită acestui lucru, cînd timpul 
desfășoară în „potcoava" stadionului din Baia

Sala de sport a devenit neincăpătoare pentru miile de spectatori dornici să 
urmărească întUnirile

mos, meciurile se

3 poligoane de tir, 
ble, 109 terenuri de 
și 200 de fotbal. De curînd a fost dat 
în folosință telefericul de la Mogoșa 
care deservește pirtîa de schi.

Sportivii au Ia îndemîna condiții 
optime de pregătire, echipament spor
tiv și, un lucru deosebit de impor
tant, cadre tehnice care să-i în-dru- 
meze: 15 absolvenți ai I.C.F., 45 ai 
școlilor medii tehnice de cultură fi
zică, aproape 50 de antrenori și 281 
de arbitri. Astfel a fost posibil ca 
inulți tineri, din cei care au parti
cipat pînă acum la competițiile

26 popicarii du- 
volei și baschet

cîteva dinToate acestea sînt doar 
realizările din regiunea Maramureș, 
în domeniul sportului, obținute în anii 
noștri luminoși. Poporul își construieș
te o viață nouă, fericită, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului.

CÎTEVA DATE
* In orașul Baia Mare peste

1.100 de sportivi participji ..la 3 
competițiile oficiale ce se desfă- l 
șoară în cadrul canțpionațelor Z 
Oc calificare sau orășenești.. /

® Sportul a luat 6 mare dez- . 
voltare în școlile din regiune. 
Există aici 25 dc asociații spor- ( 
tive școlare ce cuprind 10.352 
de sportivi dintre care 3.874 
fete. ... <

• La Concursul cultural-spor- 
tiv din anul 1960 au luat parte 
peste 75.000 de tineri și tinere.

• Crosurile de masă „Să în
tâmpinăm 1 Mai“ și „7 Noiem
brie" au angrenat anul trecut la 
start peste 70.000 participanți 
din rîndurile muncitorilor, țăra
nilor și elevilor.

° In anul 1959 echipa de fot
bal C.S.M. Baia Marc a obținut 
a performanță excelentă. Fot
baliștii băimăreni s-au calificat 
î«i finala Cupei R.P.R. la fot
bal.

TRIPLU CAMPION
Gavrilă Dohi e mindria sportivilor 

de la C.S.M. Baia Mare. Deși este 
foarte tînăr (abia împlinește 19 ani), 
luptătorul Gavrilă Dohi a reușit în- 
tr-un timp scurt să stabilească un

spațioasă sală 
sporturi a fost

Foto:.N. Ludovic

O 
de 
pusă, cu doi ani în 
urmă, la dispoziția 
sportivilor băimă
reni. Avînd un te
ren cu dimensiunile 
d’e 18x30 m, ea 
poate găzdui între
ceri de volei, hand
bal în 7, baschet, 
gimnastică, oferind 
sportivilor și spec
tatorilor condiții ex
celente de întrecere 

și vizionare.

adevărat record în materie dc lupte,. 
devenind triplu campion republican 
(la clasice și libere — juniori, libere 
— seniori). Iată o performanță care 
n-a stat la îndemîna nici unui alt 
luptător din țara noastră. In același 
timp ea constituie începutul unui drum 

. care, se anunță a ' fi bogat în suc
cese.

...Cu cîțiva ani în urmă pășea ti
mid într-o sală dc sport din Baia 
.Mare, un tînăr.. negricios, mărițnjel- 
dar bine legat la trup. Venise în preajma 
unei saltele de lupte să deslușească 
tainele sportului pe care-1 îndrăgise. 
Aici, la Baia Atare, a făcut (JavriJă 
primii pași în sport. La ’început n-a 
fost ușor, cum se întîmplă întotdea
una cînd faci un lucru nou. Pregătit 
însă, cu grijă de antrenorii săi, lă
cătușul mecanic de la uzinele „Ghecr- 
ghe Gheorghiu-Dej“ dovedea talent și 
îndemînare 
modestie și 
dublate de 
în , zeci și 
ment, i-.au 
luptător să 
strici sportive, 
triplu campion 
muncă și sport, 
bit și apreciat 
mijlocul cărora

GAVRILA DO1II

și în același timp multă 
disciplină. Aceste calități, 
o muncă asiduă, depusă 
sute de ore de ăntrena- 
dat posibilitatea tînărului 
urce repede treptele măie- 

In 1960 el a devenit 
al țării 1 Fruntaș 
Gavrilă Dohi este 
de tovarășii săi
muncește și trăiește.

în 
iu-
în

Gavrilă Dohi 
Viitorul îi va 
Succesele sale 

constituie 
viitor. De

are doar 19 ani. 
oferi multe satisfacții, 
de pînă acum trebuie 

un imbold în munca 
altfel, el se pregătește

să 
de 
cu perseverență. Vrea ca prin’ com
portarea sa să răsplătească minuna
tele condiții pe., care partidul le-a 
creat tineretului 
pentru a trăi și 
același timp, să 
pe care iubitorii 
în el.

din patria noastră 
a face sport. Și, în 
confirme speranțele 

luptelor și le-au pus

C. AL,



CU OINDUL LA PRIMELE JOCURI INTERNATIONALE• •• pe terenurile de fotbal.^
Iubitorii fotbalului urmăresc cu 

mit interes pregătirile echipelor 
oastre fruntașe. Acest lucru se vede 
tiai ales atunci cînd sînt progra
mate partide de antrenament. Indi- 
erent de starea timpului și de dis- 
anța pînă la teren, în jurul acestuia 
e string sute și 
atari. Stînd în 
doare, ei nu vor 
lin aceste etape 
►regătirea fotbaliștilor care nu 
nult timp vor face, din nou, să 
năte stadioanele.

Apropierea . începerii returului 
determină echipele 

de instruire

chiar mii de spec- 
tiribune sau în pi
să piardă nici una 
— publice — din 

peste 
frea-

cam- 
să-șioionatuiui 

desfășoare activitatea 
ntr-un ritm accelerat. Fiecare dintre 
de dorește să se prezinte cit mai 
rine în primăvară și cum unei ase-

ba- 
să

menea comportări acum i se pun 
zele, toate echipele se străduiesc 

plin perioada pregăti-folosească din _ . ..
toare, pentru a atinge forma spor
tivă chiar la 
In acest fel, 
mod substantial Ia ridicarea nivelu
lui tehnic al competiției.

Dar, actuala perioadă pregătitoare 
prezintă importantă și din alt punct 
de vedere. La 30 aprilie reprezen
tativele A și B ale tarii vor susține 
primele întîlniri internaționale ale 
anului, în compania formațiilor simi
lare ale Turciei.

Federația turcă a și început pre
parativele și acest lucru ni l-au con
firmat M. Popa, arbitrul meciului 
Fenerbahce—Levschi Sofia (din ca
drul turneului balcanic intercluburi)

reluarea campionatului, 
ele pot contribui în

și membrii echipei Rapid, care au 
fost recent în turneu în Turcia. Tov. 
Florea Tănăsescu, conducătorul lotu
lui rapidist, ne-a spus că federația 
turcă a alcătuit un lot mare de jucă
tori. care cuprinde o serie de vechi 
internaționali ca Lofter, Metin, Kadri, 
Turgay, Hilmi și Can, cunoscuți spec
tatorilor noștri din partidele dispu
tate în 1958 și 1959. „Pe acești ju
cători consacra)!, selecționerii caută 
să-i încadreze cu fotbaliști de valoare 
apropiată. Baza lotului o asigură 
cele trei mari echipe din Istanbul: 
Fenerbahce, Gadatasaray și Beșiktaș. 
Dintre e'e, 
jocurile pe 
tanbwl, cea 
saray“ —

a făcut joi, pe terenul 
antrenament la două porți.

• Rapid
P.T.T., un . .
Intîlnimd formația Pielari (din cam
pionatul orășenesc), feroviarii au 
avut prilejul unei bune verificări a 
stadiului de pregătire. ■ Ei se prezintă 
bine pregătiți din punct de vedere 
fizic, astfel că au putut să mențină 
și chiar să mărească 
spre sfîrșitul partidei.

JOCURI DINAMICE IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI**
(Urmare dirt pag. I)

Aceia dintre amatorii de handbal 
care au lipsit joi seara din sala Flo- 
reasca, de la cele două jocuri progra
mate în cadrul „Cupei orașului Bucu
rești". au ce să regrete. Aceasta pen
tru că cele două întîlniri au fost echi
librate, culegînd — prin răsturnările 
de situații, prin frumusețea și rapi
ditatea fazelor și prin elanul cu care 
ș-a luptat pentru victorie — aplauzele 
spectatorilor.

Echipa orașului București a trebuit 
- ' se întrebuințeze serios pentru a 
, a „trece" de selecționata de tine
ret a Capitalei care și-a apărat șan
sele cu deosebită dîrzenie. Și dacă ar 
fi fost vorba numai de elan și am-

PROGRAMUL DE AZI Șl MIINE 
AZI : ora 17,15: Știința Buc. 
Petrolul Teleajen (joc în etapa 
tercentre); ora 18,30: București 
neret) — Belgrad; ora 19,30: 
dapesta — Berlin; MIINE : 
16,00: Știința Buc. — Petrolul 
loajen; ora 17,15: Șc. sp. elevi
2 Buc. — Șc. sp. elevi Ploiești 
(joc in etapa intercentre), ora 
18.30: Berlin — Belgrad; ora 19,30: 
București — Budapesta.

in- 
(ti- 
Bu- 
ora 
Te
ar.

după cum am observat la 
care le-am văzut la Is- 
mai în formă este Galaita- 
a încheiat tov. Tănăsescu 

scurta sa apreciere.
Adăugăm amănuntul că fotbaliștii 

turci și-au fixat primele pregătiri 
încă luna aceasta, prin antrenamente 
comune periodice. De asemenea, e 
de reținut făptui că federația turcă 
tratează angajarea unui antrenor 
străin pentru echipa națională și că 
pentru moment s-a fixat asupra lui
Ceaikowski (in prezent la clubul
D.O.S. din Utrecht-Olanda), cu care
a început tratative.

lată de ce echipele noastre de
club sau asociații trebuie să acorde 
un pluș de atenție. în această pe
rioadă, pregătirii jucătorilor lor și în 
special a celor susceptibili de selec
ționare. Pentru jocurile de la 30 apri
lie trebuie alcătuite două echipe re
prezentative din cei 
fotbaliști Și 
nerii jucătorilor în 
formă.

De asemenea, e

mai în formă 
sarcina aceasta, a pu- 

ma.i bună 
club sau 
temeinică

cea 
revine echipelor de 

asociație, pfintr-o pregătire 
în actuala perioadă.

P GAȚU

mai 
lente, 
bnda-

mai

biție poate că eforturile făcute de ju
cătoarele primei formații n-ar fi tre
buit să fie așa de mari... Dar, echipa 
de tineret „eliberată" de emoția de
butului internațional — care a fost 
'videntă în prima ei evoluție — a 

/venit că știe să practice un handbal 
rapid și eficace.

Meciul a avut in prima repriză o 
desfășurare pasionantă. Conduse din 
primul minut cu 1-0 handbalistele din 
echipa întîi a Bucureștiului reușesc 
să egaleze dintr-o lovitură de la 7 
m și apoi iau conducerea (2-1). După 
o perioadă de joc viu disputat. în 
min. 16. echipa Bucureștiului eon- 
du-e cu 4-2. Un iureș al Fnere’or 
handbaliste, în finalul reprizei, face 
ca scorul sâ devină egar 4-4. In ui-

timele secunde jucătoarele din prima 
echipă înscriu încă un gol și termină, 
astfel, in avantaj : 5-4. După pauză 
ele practică un joc mai calm, mai ■ a- 
fent în apărare și își impun superio
ritatea. Eficacitatea echipei de tine
ret scade simțitor în această parte a 
jocului, asfel că, în ciuda ritmului 
susținut în care evoluează, ea nu 
poate înscrie. Scor final : 12-6 pentru 
prima formație a Bucureștiului. A ar
bitrat Pândele Cîrligeanu.

Echipa Belgradului făcînd o adevă
rată risipă de energie a reușit să în
treacă formația Budapestei, după un 
joc extrem de echilibrat, cu scoru' de 
11-10 (5-7). Handbalistele iugoslave 
au început partida rapid și au condus 
în min. 4 cu 2-0. Ritmul susținut im
pus jocului de iugoslave nu convenea 
de loc echipei maghiare, 
tehnice, desigur, dar mai 
Pentru aceasta handbalistele 
pestane au căutat să țină
mult mingea, pregătind (nai' atent ac
țiunile ofensive. Ele reușesc în cele 
din urmă să egaleze (min. 10 ; 3-3). 
Pînă la terminarea primei reprize su
perioritatea este de partea echipei 
maghiare. La reluare, sesizînd că 
handbalistele din echipa Budapestei 
se repliază greu din atac în apărare, 
jucătoarele iugoslave declanșează cî- 
teva atacuri fulgerătoare și. numai 
după 3 minute, ajung de la 5-7 la 9-7. 
In min. 25 echipa Belgradului majo
rează scorul la 10-7. Apoi, echipa își 
„epuizează** rezervele de energie Și 
handbalistele maghiare echilibrează 

jocul. Cu 5 minute înainte de termi
nare tabela de marcaj arată scorul 
de 11-10 pentru Belgrad. In ultimul 
minut de joc Kremmer pierde o oca
zie extraordinară de a ega'.a : fiind 
singură la semicerc și avind in fața 
ei poarta goală (!). ea a tras în ... 
bară ! Și astfel handbalistele iugo
slave au obținut o victorie la Uimită. 
A arbitrat V. Pelemghian.

★
In cadrul „Cupei F.R.H." s-au în

registrat următoarele r.zultale: Ra
pid—Dinamo 22-1.5 (U-8); C.C.A.— 
Rapid 14-14 (5-9). Primul loc a re-

Programul concursului Pronosport 
nr 7 de mîine 12 februarie este urmă
torul (în paranteză pronosticurile „Pro
gramului Loto-Pronosport“) :

I. Milan — Padova (camp, ita
lian)

n. Ban — Internazionale (camp, 
italian)

III. Fiorentina —
(camp, italian)

IV. Torino — Napoli 
lian) 
Lazio — Juventus 
lian)
Udinese — Roma 
lian) 
Lanerossi — Bologna (camp, 
italian) 
Spal - Atalanta (camp, ita
lian)
Valenciennes ■
(Cupa Franței)
Lyon — Angers (Cupa Fran
ței)
Sedan — Toulouse (Cupa 
Franței)
Marseille
Franței)

Reamintim că meciurile 
natul italian fac parte din 
(a 2-a din retur) iar cele din Cupa Fran
ței din 16-imi. Conform regulamentului, 
la cupă întîlnirile au loc pe teren ne
utru. Cele patru întLniri de mai sus se 
vor desfășura In următoarele orașe :

Sampdoria

(camp. ita-

( 1>

V.

VI.

VIL

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

(camp.

(camp

ita-

ita-

St. Etienne

Racing (Cupa

(2.

<

<1.

(2,

x)

1)

2)

1>

(x, 1)

( 1)

(1. x)

(1,

(1.

(L

2)

2)

2)

2)
din campio- 
a 19-a etapă

(

sfîrșitul partidei.
ritmul de joc

Fază la poarta echipei Pielari, 
ciul de antrenament cu Rapid 

Foto : H. Namdy

la Nantes : Valenciennes — St. Etienne ; 
la Paris : Lyon — Angers ; la Bordeaux: 
Sedan — Toulouse ; la Nice : Marseille — 
Racing.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR.

Etapa din 19 februarie
8
1951

I.
II. 

IIT. 
IV.
V.

Juventus — Spal (camp.
Bologna — Mi an (camp.
Atalanta — Catania (camp, italian) 
Napoli — Lazio (camp, italian) 
Sampdoria - Lanerossi (camp, ita
lian)

italian) 
italian)

Pronosport
VI. Bari - Fiorentina (camp, italian) 

VII. Lens — Racing (camp, francez) 
VIII. Le Havre — Angers (camp, franoez)

IX. Troyes — Toulouse (camp, francez) 
(camp.X. St. Franțais — Monaco 

francez)
XI. Nice — St. Etienne (camp, francez) 

XII. Lyon — Nimes (camp, francez)

MIERCURI:
PRIMUL CONCURS PRONOEXPRES 

CU AUTOTR1F.RE 
DESCENTRALIZATA

Nu , . 
loc tragerea

are
Pronoexpres

uitați ! Miercuri 15 februarie 
concursului

Rapid 
niație: 
Macri (Teem)—Dodo (Neacșu). Kosz- 
ka (Gherghina)—Ion C. Ion (Copil), 
Lealievici (Ion C. Ion), Chiru (Lon
ga), Georgescu, Văcaru (C, lonescu). 
Rezultatul mcciultii : 3—2 (1-2)
pentru Rapid.

0 .Vulcan, (prin telefon). Jocul de 
antrenament dintre Minerul Vulcan 
și Minertit Lupeni, desfășurat pe ug 
teren acoperit efl zăpadă, ș-a închei 
iat cu un rezultat de egalitate: 1—1 
(1—0). Au marcat P-aJl, respectiv 

Turcanl Iată formația echipei din lu- 
penî : Mihalache—Plev, Cotnari, Stan 
— Mihai, Stanciu—Cucu, Nisipeanu, 
Sima II, Țurcan, Creiniceanu. (N. Ro- 
ven(a, coresp.).
• Antrenamentul de joi a! Progres 

sului a avut loc pe un teren desfun
dat, care a pus la grea încercate re
zistența fizică a jucătorrlor.

In prima repriza, jucătorii Progre
sului au tras 11 șuturi pe spațiul porții 
echipei Bumbacul, dintre care 6 au 
fost imparabile (au marcat cîte două 
goluri : Dinulescu, Baboie și Maf- 
teuță); în oea de a doua 12, dintre 
care 3 au poposit în plasă (au mar
cat Dinulescu 2 și Georgescu). In 
repriza întîi Progresul a folosit, în 
linii mari, formația 
cea de a doua a 
formule de echipă, 
losiți: Nioulescu 
desen U (Gheghi), 
cu), Nedelcu (Soare)—Petrescu, Ma
ior (Știrbei) — Oaidă (GhegH, 
Coicea), Smărăndescu I (Georgescu), 
Dinulescu (Cazacu), Mafieuță (Di- 
nitlescu), Baboie (Mafteufă).

• Dinamo Obor va susține mîine 
la ora 10 dim. pe terenul III din Par
cul Dinamo un meci de antrenament 
cu Dinamo (juniori)

a folosit următoarea fam 
Ojoc — Greaua, Moiroc,

de bază, tar ia 
încercat diferite 

Iată jucătorii fo- 
( Radu ) —Smărăn-
Caricaș (Ncdel-

nr.
rea ________________
lucruri care trebuie știute de parttct- 
panți In legătură cu autotrierea descen
tralizată sînt :

— buletinele concursului 
devin nenominale ;

— se completează numai
(talon sigiliu omologare și____ _._______
participant) reducîndu-se astfel conside
rabil timpul de completare a buletinului.

— partlclpanții sînt obligati să-și trieze 
singuri buletinele, după tragere; cei 
care ciștigă au obligația să depună ta
lonul plnă cel mai tirziu sîmbătă la 
ora 13. ia agențiile autorizate, primind 
în schimb adeverință-cliltantă (unicat) 
cu care își ridică premiile. Valoarea 
premiilor va fi cunoscută duminică 
seara.

7, primul la care se aplică autotrie- 
descentralizată. Cele mai importante

PronoeKpre.

douk talnane 
talon petit/'.

LUCRĂRILE DE TRIERE 
ȘI OMOLOGARE 

ALE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES

Dat fiind numărul mare de variante 
depuse la concursul special Pronoexpres. 
lucrările de triere și omologare dureaz.4 
mai mult ca de obicei. Rezultatele înre
gistrate atît la premiile in bani cit și la 
premiile atribuite în obiecte și bani, a- 
trlbuite din fond suplimentar, vor fl 
cunoscute mîine duminică 12 februarie. 
Ele vor apare luni 13 februarie atit jjn 
această rubrică cit șl în „Programul 
Loto-Pronosport".

Rubrică redactată de L. S. Loto-Prono- 
sport

‘ ADA PTA RE.D.U ROM A NU L
SC R t ITORILO'R SPVI ET (GI î

ogveroy siMitofenisKi
rTTUiiWiiiiW—■—■mii—iTinin i -u. j.. ni a. miau iw in jiul, i. ..^

Rezumat : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii ciutului Dinamo au fost 
areâtați în urma unui meci în care au Învins 
cu 6—1 echipa german^ Luftwaffe

XXIV.

După vreo două zile, au venit doi agențl care 
l-au luat pe Rusievici și l-au dus în fața unei uși 
de fier unde i-au poruncit să se descalțe și să sc 
dezbrace pînă la piele. După aceea a fost intro
dus într-o carceră întunecoasă, cu apă rece pe 
jos. De sus cădeau mereu picături mari de apă. 
Ca sa nu se gîndească la situația în care se a£La«

Rusievici compunea în minte scrisori lungi, pline 
de dragoste către soție și fetiță. După cîleva zile 
fu scos de aici și transportat în lagărul de la 
Sîreț. Aici a zăcut mult timp într-o baracă dără
pănată și neîncălzită, deși între timp venise larn-T. 
Totuși Rusievici era mulțumit că se află din nou 
alături de Kuzenko și Klimko. La început grupul 
deținuțllor fu trimis la tăierea lemnelor în pădure, 
unde lucrau cîte 14 ore pe zi. într-una din zile, 
un grup de 10 oameni, printre' care și Rusievici 
au fost repartizați în detașamentul de înmormîn- 
tări. Rusievici știa bine ce înseamnă aceasta. 
Trebuia să-i îngroape pe cei împușcați de fas
ciști. EL făcu un pas înainte către suprave

ghetor și spuse : ,,Refuz această muncă.
Orice ar fi, refuz. Prefer sa fiu împușcat*4. După 
aceste vorbe. întregul grup de deținuți făcu un 
pas înainte. Supraveghetorul urlă : ,,E o răzvră
tire !, Vă ordon : la baracă fuga marș !“ Cînd. i 
se aduse la cunoștință întîmplarea, Paul Radom- 
ski spuse : „iarăși Rusievici. Mă tem că sporti
vul ăsta are nervii slăbiți. Să-i mai întărim. 
Pune-1 să asiste la una din operații. Dar alege un 
număr mai sentimental. Vezi că are o fetiță. 
Vreau să-1 văd moralmente distrus”. A doua zi, 
supraveghetorul i-a chemat din nou pe cei 10 oa
meni, i-a scos din lagăr șl. i-a, dus pe un dîmb, 
Ungă niște prăpăstii unde se afla Radomski cu

un grup de ofițeri. După cîteva clipe a sosit • 
mașină acoperită cu o prelată neagră din car» 
SS-iștii au coborît niște copii. „Treceți la execu
tarea operației*4, ordonă Radomski. Lîngă rîpă ae 
postară doi SS-iști cu niște bite groase în mînă. 
Speriați, copiii se luară de mină, doi cîte dofc 
îndreptîndu-se spre rîpă. Ajunși aici, SS-iștii ridi
cări bîtele... Se auzi un troznet scurt, un țipă* 
și copiii se prăvăliră în prăpastie. Se apropie 
următoarea pereche și alta și încă una... Rusie
vici nu mai putu să reziste la acest spectacol 
criminal și leșină,

(Continua Ia numărul uiUti



Antrenamentul sportiv modern și pre
N. G. OZOLIN antrenor emerit al U. R. S. S.Revista științifico-metodică „Teoria și practica culturii fizice' din Uni

unea Sovietică a deschis in rubrica sa „Tribuna cititorului" o amplă 
discuție în legătură cu teoria și metodica antrenamentului sportiv, 

care a avut ca punct de plecare articolul lui L. S. Homenkov, antrenor 
emerit al U.R.S.S.: „Despre problemele metodicii modeme a antrenamentului 
sportiv1*.

Importanța problemelor dezbătute de reputatul specialist sovietic d an
grenai in discuție numeroși profesori și antrenori, printre care N. G. Ozolin, 
antrenor emerit al U.R.S.S., A. V. Korobkov, doctor în științe medicale, 
L. P. Matveev, candidat în științe pedagogice, D. A. Semenov, prof. P, V. 
Vasiliev, N. I. Volkov, docentul N. I. Poneomarov.

Discuția continuă. __
Redacția ziarului nostru consideră de mare utilitate publicarea artico

lului antrenorului emerit N. G. Ozolin, care cuprinde aproape toate proble
mele dezbătute,

--------------

Numeroși factori și numeroase con
diții determină pregătirea sportivului, 
dar rolul cel mai mare în această 
pregătire îl are metodica de maximă 
eficacitate a antrenamentului. Perfor
manțele sportive din zilele noastre 
sînt foarte înalte și nivelul lor con-

Spre o metodică, de

Compararea procesului de antre
nament al celor mai buni spor
tivi dintr-o specialitate oarecare 

demonstrează sugestiv numeroase deo
sebiri în metodica antrenamentului 
lor. Acest lucru este considerat pe 
deplin firesc ca rezultat al luă
rii in considerație, a particulari
tăților individuale. Fără îndoială 
că trebuie să se țină seama de 
aceste particularități după cum e la 
fel de necesară „ajustarea" corespun
zătoare a metodicii de antrenament, 
în funcție de sportiv. Se pune însă 
întrebarea : vor fi oare particularită
țile în metodica de antrenament atît 
de mari din cauza particularităților 
individuale? Una e efortul (volumul 
de exerciții, deosebirile de intensitate), 
și alta — metodele și mijloacele. 
Fără îndoială că deosebirile privind 
sarcina de efort a sportivilor pot și 
trebuie să fie foarte mari. Este su
ficient să comparăm sarcina de efort 
a sportivilor unei specialități, dar 
care au categorii diferite. Nu credem 
însă că e bine atunci cînd pentru 
sportivi de același profit și de aceeași 
pregătire, mijloacele și mai ales me
todele sînt diferite. Aici nu trebuie 
să ne ascundem după „paravanul" 
particularităților individuale, deoarece, 
în ultimă instanță, totul depinde de 
cunoștințele și concepțiile antrenoru
lui. De pildă, în echipa selecționată 
a schiorilor fondiști, fiecare antrenor 
are o metodică de antrenament pro
prie pentru elevii săi. Și dacă unul 
din antrenori recomandă pentru dez
voltarea rezistenței speciale parcurge
rea multiplă a unor porțiuni relativ 
scurte, altul caută să atingă același 
scop pe distanțe mai lungi. Există 
deosebiri esențiale în metodica de 
antrenament a antrenorilor echipei 
selecționate de natație. tn moi dife
rit sînt pregătiți alergătorii semifon- 
diști de către antrenorii care s-au 
succedat de-a lungul anilor în echipa 
selecționată de atletism.

Considerăm că nu trebuie să existe 
asemenea deosebiri în metodica de 
antrenament. Din punct de vedere 
teoretic, pentru fiecare sportiv trebuie 
șă existe o metodică de antrenament 
ideală, a cărei aplicare să aibă o 

Despre erudiție și creație

Antrenorul L. S. Homenkov ridică antrenor, chiar dintre cei mai expe- 
numeroase probleme principiale rimentați și cei mai bine pregătiți, 
importante ale antrenamentului nu va putea pregăti bine un sportiv 

sportiv. Esențial este însă faptul că care acționează numai la comandă, 
acest autor ne cheamă pe toți să ANTRENORUL TREBUIE SA SE 
concepem antrenamentul sportivului GINDEASCA LA SPORTIV, DAR NU 
ca pe un proces foarte complex și TREBUIE SA GINDEASCA PEN- 
fundamentat, un proces care cere din TRU BL. Munca de colaborare a 
partea antrenorului și sportivilor cu- antrenorului, medicului și sportivului 
noștințe dintre cele mai variate. In este foarte importantă și absolut ne- 
articolul lui L. S. Homenkov se arată cesa-ră. Dar, cel care se antrenează 
foarte just că nici una din sarcinile este sportivul și de aceea el este 
antrenamentului nu poate fi rezol- cel care îmbină cunoștințele, expe- 
vată cu succes numai prin mijloacele riența, sfaturile și multe altele. Cea 
exercițiilor fizice. In această direcție mai mare apropiere de metodica de 
un rol foarte important îl au perso- antrenament ideală din punct de ve
nalitatea sportivului, caracterul lui, dere teoretic este posibilă numai în 
nivelul de cunoștințe, activitatea de cazul perceperii aprofundate a acestui 
muncă și obștească. Sistemul de an- proces de către sportiv, în cazul tre- 
trenament modern este foarte coin- cerii de la executarea mecanică a 
plex, fiind legat în subtilitățile sale exercițiilor (la semnalul antrenorului), 
de bogăția psihică a sportivului. A- la o activitate independentă, cu ade- 
ceasta nu reprezintă numai realizarea vărat creatoare. Din păcate, această 
principiului participării conștiente. Aici latură a antrenamentului sportiv este 
se manifesta spiritul creator al spor- f . ,. ..... *
tivului, ceea ce L, S. Homenkov men- foarte P"{ln studla,a- ?' Pra«*
ționează în repetate rînduri. ^'ca au un vast câmp de activitate

E timpul să înțelegem că nici un în această direcție.

Pregătirea multilaterală — cheie de boltă

Sintern absolut de acord cu L. S. termen. După părerea noastră, cel 
Homenkov în problema dezvol- mai adecvat ar fi termenul multila- 
tării fizice multilaterale. Totuși, teralitate, deoarece trebuie dezvoltate 

în primul rînd trebuie să precizăm toate laturile organismului și nu nu- 
noțiunife multilateralitate, diversitate, mai diferite laturi. Dezvoltarea armo- 
pregățire fizicș generală. Desigur, că nioasă și perfecțiunea fizică a omu- 
puțem conveni șă folosim un singur luj nu pot fi atinse dacă dezvoltăm

tinuă să crească neîncetat. îri mo
mentul de față, talentul și dragostea 
de muncă nu pot face totul. Ne este 
necesară o metodică de antrenament 
minuțios gîndită și științific funda
mentată.

antrenament unică
eficacitate optimă. Din păcate, în ma
joritatea cazurilor, sportivul se an
trenează potrivit unei metodici foarte 
depărtate de cea ideală și de aceea 
nu obține rezultatele maxime de care 
este capabil. Menționăm că la a- 
ceastă concluzie se poate ajunge cu 
ușurință comparind metodica de an
trenament a sportivilor de acum 20 
de ani și a celor de astăzi.

Discuția inițiată de revista „Teoria 
și practica culturii fizice" în proble
mele metodicei moderne a antrenamen
tului sportivi) are o foarte mare în
semnătate. A venit vremea să găsim 
căile pentru apropierea metodicii so
vietice a antrenamentului sportiv de 
metodica ideală din punct de vedere 
teoretic. Bineînțeles că această sarcină 
nu revine exclusiv antrenorilor și pe
dagogilor. Se impun eforturi unite și 
bine dirijate din partea fiziologilor, 
medicilor, psihologilor, igieniștifor.

In momentul de față necesitatea 
ce>a mai imperioasă este introducerea 
in practică a metodicii de antrena
ment avansate pe care o aplică cei 
mai buni antrenori și sportivi și care 
e cunoscută și verificată. Pentru o 
singură specialitate sportivă această 
metodică nu va avea deosebiri esen
țiale. Mai mult decît atît, trebuie să 
luptăm împotriva unor asemenea deo
sebiri. Este necesar să lichidăm nu
meroasele metodici de antrenament 
într-o ramură de sport, să tindem ca 
antrenorii aceluiași profil sportiv să 
folosească experiența și cuceririle ști
inței, să stabilească o metodică de 
antrenament unică. Bineînțeles că o 
asemenea metodică unică nu exclude 
luarea în considerație a particulari
tăților individuale. In momentul de 
față se traduce în viață hotărîrea 
Consiliului General de antrenori și a 
Consiliului științifico-metodic „Princi
piile fundamentale ale sistemului so
vietic al antrenamentului sportiv". 
Fără îndoială că pe această bază 
obligatorie pentru toți va îi mai ușor 
să se creeze metodici de antrena
ment unice în diferite ramuri de 
sport.

■) „Teoria și practica culturii fizice" 
nr. 6, 1960 

doar laturi diferite. Dezvoltarea fizică 
multilaterală este cea care prevede 
dezvoltarea armonioasă a întregii 
musculaturi, a frumuseții corpului, a 
tăriei și forței organelor și sisteme
lor, înalta coordonare a funcțiilor, 
sănătatea de fier. Singurul lucru este 
că știința nu poate încă să facă o 
caracterizare cantitativă a multilate
ralității dezvoltării fizice, cu atît mai 
mult la vîrste diferite.

Gîteva cuvinte despre așa-zisa ca
pacitate (potență), calitate complexă

Volum și intensitate

Una din cele mai importante pro
bleme ale antirenamenfuiliui mo
dern este dinamica volumului și 

ă intensității lucrului de antrenament 
în cursul anului și de-a lungul cî- 
tarva ani. Acum cîțiva ani, cînd se 
vorbea despire dinamica sarcinii de 
efort, nu sc diferența volumul și in
tensitatea. Faptul era greșit. In speță, 
din această cauză au scăzut rezulta
tele alergătorilor de fond, ale mara- 
toniștilor și ale mărșăluitorilor. Ei 
au micșorat sarcina de efort în cele 
10 zile premergătoare participării la 
J.O. de la Helsinki nu numai prin 
reducerea volumului (ceea ce a fost 
corect), ci prin reducerea intensității 
(ceea ce a fost greșit). In momentul 
de față, în toate ramurile de sport 
se ține seama de cantitatea și cali
tatea lucrului de antrenament, tinzînd 
să se creeze între ele o corelație 
justă și o dinamică bine stabilită 
în cursul unui an și dc-a lungul 
anilor. Astăzi, atunci cînd se micșo
rează volumul lucrului de antrena
ment în perioada corupetițională, se 
mărește intensitatea lui, fapt pe care 
îl menționează foarte just L. S. Ho
menkov, dar asta nu e tot. Treptele 
intensității constituie un motiv de con
troverse. Pe baza analizei aprofundate 
a metodicii de antrenament nu e 
greu să defalcăm, de pildă, grupe de 
intensitate ca: maximum, aproape de 
limită (stib maximă), mijlocie, mode

Rolul concursurilor sportive

In articolul său. L. S. Homenkov 
a ridicat problema foarte im
portantă a rolului concursurilor 

sportive. Deobicei se consideră că 
concursurile sînt o parte integrantă 
a antrenamentului. Afirmația este 
justă. Dar, L. S. Homenkov împarte 
în mod intenționat procesul de pre
gătire a sportivului în două părți: 
de antrenament propriu-zis și con
cursuri. Acest lucru nu este întîm- 
plător. După cum au arătat cerce
tările efectuate la a doua Sparta- 
chiadă a popoarelor U.R.S.S. (N. G. 
Ozolin și L. S. Homenkovi), majo
ritatea sportivilor au avut în medie 
cite 5—6 concursuri pe an, ceea ce 
nu poate asigura pregătirea completă 
a sportivilor. Numai în condiții „de 
luptă", în concursuri dese, se poate 
educa un sportiv dotat cu voință, 
care să asalteze cu curaj culmile 
măiestriei sportive.

Desigur că nu trebuie organizate 
concursuri cu o concentrare nervoasă 
maximă în tot cursul anului. Dar, 
participarea la concursuri cu scopuri 
de instruire și educative trebuie asi
gurată timp de 10 luni pe an. Bine
înțeles că aceste concursuri sînt

Despre termeni care și»au trăit traiul

Considerăm că a venit vremea să 
reflectăm asupra justeței terme
nului „antrenament". După cum 

se știe, acest cuvînt englezesc în
seamnă exercițiu, dresaj. Ani de-a 
rîndul, în întreaga hime, antrenamen
tul sportivilor era considerat tocmai 
un exercițiu. Astăzi însă, antrenamen
tul sportiv — care e un proces de 
pregătire a sportivilor — rezolvă sar
cini de instruire, educație și dezvol
tare. în antrenament sînt incluse nu
meroase forme de pregătire: fizică, 
tehnică, tactică, morală și de voință, 
în afară de aceasta, sînt necesare 
cunoștințe teoretice speciale. In sfîrșit, 
regimul de igienă este și el o parte 
a antrenamentului.

Transformarea procesului de antre
nament îngust, cu sarcini limitate, 
într-un sistem de antrenament modern, 
atotcuprinzător, a fost înfăptuită în 
mare măsură în Uniunea Sovietică. 
In această etapă nouă de dezvoltare 
a antrenamentului sportiv, specialiștii 
sovietici trebuie să modifice radical 
termenii și denumirile învechite. în 
loc ca de fiecare dată să menționăm 
că înțelegem termenul „antrenament" 
in accepțiunea cea mai' largă a a- 

despre care se vorbește mult. Un a- 
semenea termen poate fi folosit. El 
îl orientează pe sportiv spre o pre
gătire care îi permite să declanșeze 
un mare potențial în mișcările sate. 
In multe ramuri de sport acest lucru 
este necesar. Totodată, trebuie să re
ținem că termenul capacitate (poten 
ță) poate fi adoptat doar convențio
nal (despre aceasta vorbește și L. S. 
Homenkov).

rată. Este posibil ca pentru aceste 
patru grupe să se poată folosi zo
nele de intensitate (A. N. Kestovni- 
kov) sau de capacitate — potență (V. 
S. Farfel) adoptate în fiziologie. Ar 
fi de dorit să auzim și părerea fizio
logilor în această problemă. Aceste 
patru grupe permit analizarea mai 
completă a desfășurării antrenamentu
lui, urmărirea corelației adevărate a 
volumului și lucrului de antrenament 
de intensități diferite și, pe această 
bază, găsirea căii care duce la per
fecționarea continuă a metodicii de 
antrenament. Menționăm, de altfel, că 
în practica sportivă există de pe a- 
cum o asemenea împărțire pe grupe 
de intensitate (echipa selecționată de 
atletism, antrenor G. V. Korobkov). 
Probabil că fiziologii vor trebui să 
se ocupe mai intens de împărțirea 
lucrului de antrenament în zone de 
intensitate. Acest lucru are de pe 
acum un interes practic. Zonele sta
bilite de fiziologi nu coincid perfect 
cu indicii sportivilor de o înaltă ț!a: 
sificare. Este necesar să se precizeze 
zonele de intensitate, mai ales cu 
ajutorul măsurării consumurilor ener
getice efective în cadrul executării 
exercițiilor în antrenament și în con
cursuri. Astfel s-ar obț ne materialele 
necesare pentru compararea consumu
rilor energetice în procesul antrena
mentului în diferite ramuri de sport.

foarte diferite în ceea ce privește 
forma și responsabilitatea (pentru cea 
mai bună executare a tehnicii și a 
elementelor ei, pentru cei mai buni 
indici ai pregătirii fizice, întreceri 
de oontrol în ședințele de antrena
ment și multe altele). De aceea, fo
losind pe scară largă concursurile ca 
metodă de executare a exercițiilor și 
a temelor, putem ti încredințați că 
sportivul nu se va surmena. Totodată, 
participarea la concursuri în decursul 
anului (de instruire și oficiale) tre
buie planificată riguros, astfel îneît 
concursurile mereu mai dificile și de 
mai mare răspundere să-l conducă 
în mod logic pe sportiv spre parti
ciparea la întrecerile cele mai impor
tante. In această privință sîntem ab
solut de acord cu L. S. Homenkov. 
Ținînd seama de participarea evident 
insuficientă în concursuri a majori
tății sportivilor noștri (juniori, înce
pători și clasificați) și înțelegînd ro
lul deosebit al concursurilor în pre
gătirea sportivilor, trebuie să chib
zuim cu profunzime la propunerea lui 
L. S. Homenkov privind împărțirea 
procesului de instruire-antrenament în 
două părți reciproc legate — antre
nament și concursuri.

cestui cuvînt (cu toate că e greu 
să extindem interpretarea unui cuvînt 
atît de concret ca „antrenamentul"- 
exercițiu), ar fi mai bine să ne re
ferim la „pregătirea sportivului", la 
„pregătirea sportivă". Această pregă
tire va avea patru părți legate re
ciproc: instruirea, educația, antrena
mentul și concursurile. (De altfel, pînă 
astăzi, instruirea, care a fost inclusă 
în antrenament, nu prea face „casă 
bună" cu acesta din urniă). De cele 
mai multe ori se vorbește și se scrie 
despre „instruire și antrenament". In 
fond este și mai corect. Acum mai 
bine de zece ani am făcut o ase
menea propunere dar se vede că atunci 
nu erau încă întrunite condițiile pen
tru astfel de modificări.

O dată cu introducerea denumirii co
recte a procesului de pregătire a spor
tivului va fi necesar să se renunțe 
si la cuvîntul „antrenor", înlocuindu-l 
cu altele: PROFESOR, PEDAGOG, 
ÎNVĂȚĂTOR. Prin munca lor perse
verentă, glorioșii noștri pedagogi-an- 
trenori au dat o semnificație nouă, 
sovietică, cuvîntului de antrenament, 
au ajutat la crearea sistemului șovie- 
tite de antrenare a sportivilor, au 
educat (și jiu au antrenat 1) numeroși

maeștri ai sportului, 
campioni ai U.R.S.S. 
ai lumii. Mai mult d 
că sportivii noștri au

Carac
a momentul opor 
menkov a ridica 
racterului variat 

tului. In sportul mod 
lui sarcini de efort 
monotonia „ucid". Ori 
paradoxal, calea spre 
măiestrie sportivă e 
mijloacelor și metod 
abilă a unor sarcini 
bite în ceea ce prrveț 
nivelul lor. De pildă, 
tarea mobilității art 
exerciții de suptețe 
și chiar de două ori 
treptat numărul de 
să crească pînă la 
repetarea multiplă a ui 
exercițiu obosește loan 
(și deci, și sistemul n 
caz trebuie căutată 
alergătorul de garduri

Ce spun fia

Tot atît de importe 
narea adecvată a 
cini de efort atît 

ședa’nțe de antrename 
planul săptămînal, h 
Trebuie lichidată tendi 
a ignorării importante 
TERNAREA JUSTA ’ 
DE ANTRENAMENT ’ 
ESTE BAZA ANTRI 
EFICACE. Fiziologii 
spună aici cirvîntjnl ’ ’• 
oamenii de știință 
blema principială cu 
zolvarea unei vechi di 
tică: trebuie oare ef< 
mental în condițiile 1 
oboseală nelichidate <fc 
dințelor anterioare sau 
dițiile unei restabiliri 
logi; consideră că oriei 
trenament trebuie efect 
ganism refăcut compte 
anterior (A. N. Kreste 
Fartel, G. V. Folbort). 
care o va lua procest 
ment depinde — după 
V. Folbort — de inter 
care împart efortul. D 
efort la altul trece ti 
timp care permite ca 
refacă complet, procesul 
în direcția creșterii gr 
trenament; dacă int 
eforturi sînt scurte și 
reușesc să se refacă < 
sul se dezvoltă în 
cronice. Aceasta este ' 
gilor.

în același timp, în 
numeroase exemple de 
antrenamentului în seri 
zilnice, în care sporth 
crul obosit, iar obose; 
tuează mereu. Se consi 
o asemenea serie de 
valul de odihnă mărit < 
litatea refacerii „consun 
pășire", pentru o creșl 
pronunțată a gradului 
merat. Noi considerăm 
exercițiilor, pentru a fi c 
trebuie să se efectueze 
în care sportivul va tre 
antrenament cu forțele 
făcute după lucrul de 
anterior. în mod specî 
este important pentru d 
tezei, a rezistenței în fi» 
durată, a îndemînării și

Tehui
n articolul hi! L. 
este ridicată problem 
portantă referitoare 

tehnicii perfecte. Intr-ad 
mentul de față, numere 
lipsuri în tehnică. Acest 
tatul greșelilor metodice 
tehnicii, precum și al li, 
care în tehnica moderi 
și profesorii de la cati 
muri de sport ale institi 
tură fizică trebuie să 
părere unică și să ere 
Ion" al tehnicii moderni 
sar ca antrenorii să p 
sportivilor tehnica cea n 
după modelul cel mai b 
de aceasta, în metodicile 
pentru toate ramurile de 
încă puține mijloace și 
tru învățarea caracteruli 
(relaxare, alternarea înci 
relaxărilor, manifestarea 
maxime etc.). Deobicei 
in procesul de antrenan 
cursuri sportivii vor „ 
guri toarte detaliile de f< 
ținut. Dar, această atît 
complet greșită din puni 
pedagogic. Creația sportii



A luat ființă o nouă asociație sportivă...
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Toate aceste lucruri se. întîmplau 
anul trecut. Muncitorii de la fabrica 
„Metalul roșu" din Cluj ‘ aVeau un 

mari succese în muncă, în învățătură Ț „năcaz", cum spun ei. Ar fi vrut 
și în viața socială. Ț oamenii să facă sport, să aibă aso-

■—   Tciația lor care să le organizeze ac-
?i practiCa culturti Hzice“Xtivitatea, să știe că au o magazie 

Țcu echipament și material sportiv pe 
al antrenamentului

Așa s a organizat un meci de. volei. 
S-au adunat vreo cîțiva tineri, s-au 
împărțit în două echipe și au jucat. 
A fost primul meci, dar nu și ulti
mul. Și-au cumpărat echipament și, 
în după-amiezele călduroase de vară, 
mingea zbura peste plasă ore întregi.
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să execute „șpagatul". In acest scop 4- 
el alege 10—12 exerciții, diferite ca Ț 
fonmă, însă aceleași în ceea ce pri- < 
vește orientarea. De pildă, îndoirea Ț 
pe piciorul pus pe o treaptă a spa- 4 
lieruhii; balansarea cît mai înaltă a Ț 
piciorului; legănarea arcuită în pasul Z 
amplu; mersul „cu fandări" etc. InȚ 
același fel se rezolvă sarcina varia- Ț 
ției în ceea ce privește forma (darȚ 
și sarcina uniformității în ceea ce Ț 
privește scopuil) și în multe alte ca- 
zurj de dezvoltare a forței, vitezei, Ț 
rezistenței etc.; de pildă, pentru întă- Ț 
rirea sistemelor cardio-vascular și Ț 
respirator pot fi folosite exerciții din- f 
tre cele mai variate: crosuri, mers J 
pe schiuri, canotaj, ciclism, înot, dar Ț 
orientarea lor fundamentală este 
ceeași. Firește că pentru folosirea 
rectă a exercițiilor variate trebuie 
existe la bază serioase cunoștințe 
anatomie și fiziologie.

Ce spun praetidA'Biii?
carca aptitudinili de a declanșa 
mare forță musculară, precum și 
cadrul însușirii tehnicii și tacticii, 
aceste cazuri, în ședința de antrena
ment sînt necesare intervale de odih
nă suficiente (inclușii v odihna ac
tivă). In 'ceea ce privește dezvoltarea ^Metalul 
rezistenței în lucrul de durată, 
cum șii mărirea masei musculare, 
babil că aioi se pot folosi eu 
ces ambele variante.

Datele cercetărilor științifice și

din 8 întreprinderi și asociații. Bilanț, 
din nou pozitiv. Succes pe toată 
linia, felicitări...

Acum activitatea sportivă se înfi
ripase bine. Muncitorii și tehnicienii 
discutau tot mai mult despre înfiin
țarea unei asociații. Prin noiembrie, 
la consfătuirile de producție, se vor
bea și despre această problemă. La 
atelierul de prelucrare, lăcătușul Adal
bert Maier și frezorul Iosif Astaloș 
au ridicat cu curaj problema dez
voltării activității sportive prin în
ființarea unei asociații. „Dacă putem, 
de ce să nu ne organizăm mai 
bine activitatea sportivă ? Sportul are 
o influență pozitivă asupra procesu
lui de producție" — spuneau 
toată lumea era de acord 1
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unei s-a înființat asociația

ei. Si

o 
în 
In

Muncitorii și tehnicienii de la fabrica ,,Metalul roșu' din Cluj au participat 
în număr mare, la întrecerile de șah ale Spartachiadei,

care să și-o gospodăreasca singuri. 
Dar așa, ei constituind doar o grupă 
sportivă pe lîngă asociația sportivă

Cluj întînipinau multe greutăți.

Deodată însă nu s-a ma,j jucat volei. 
Ce se întâmplase? Venise cineva de 
la asociație și luase plasa. Aveau 
nevoie de ea pentru secția de volei...

Intensă activitate 
in Capitală

♦ Clubul Rapid organizează mîine 
dimineață în sala Floreasca 11 tradi
ționalul concurs dotat cu „Cupa 16 
Februarie". Programul cuprinde trei 
probe : 50 ni, lungime și greutate. 
Fiecare club și asociație . sportivă 
care dorește să participe are dreptul 
să înscrie numai cîte doi atleți de 

j^vukui.oul va începefiecare probă- >Cc>nciirsnl 
de la ora 9,3Q,

♦ De Ia effa 9, pe stadionul P.T.T. 
se va desfășura o competiție de 
cros organizată de asociația spor
tivă P.T.T.R. Se vor desfășura între
ceri Ia următoarele categorii: seniori 
— 6.000 m, juniori — 1.600 m, se
nioare — 800 ni. și junioare — 500 
m. Echipele vor fi alcătuite din cîte 
5 alergători. Clasamentul se va face 
în funcție de rezultatele primilor 10 
clasați la

spor
tivă Metalul roșu din Cluj. Preșe
dinte al consiliului asociației a fost 
ales Rațiu Kiss Ernest, iar în con
siliu, alături de el, muncesc oameni 
de nădejde ca ing. Alexandru Oprea, 
Gheorghe Geczi, E. Boczonyi, Petre 
Comăneanu, Gavril Groza și alții. 
Despre felul în care muncesc ei, vor
besc mai 
pe care 1 
care s-a 
asociația

Iată-le. 
tivă Metalul roșu 
ramură de sport: șah, tenis de masă, 
volei, baschet, turism și fotbal. Există 
400 de membri U.C.F.S. cu cotizațiile 
achitate și în cel mai scurt timp 
această cifră va crește la 700. Acesta 
e angajamentul consiliului asociației. 
La întrecerile Spartachiadei de iarnă 
au luat parte 70 de sportivi la șah 
și 40 la tenis de masă, iar pentru a 
putea organiza un concurs de hal
tere și-au confecționat singuri barele 
și greutățile. La club, în orice după- 
amiază, vei găsi zecile de jocuri de 
șah și ele confecționate în între
prindere prin muncă voluntară) ocu
pate. Se face... coadă 1

Să nu ne mai mirăm deci că tov. 
Iuliu Losonczi, 
ției de 
șah și 
ților : 
noastră 
dar avem cu ce ne mîndri...'

i grăitor ca orice roadele 
le-au cules în scurtul timp 
scurs de cînd s-a înființat 
sportivă.
In prezent asociația spo-r- 

are 6 secții pe

fiecare categorie.

♦ La 
va avea 
republican 
teren acoperit. In urma precizării 
făcute de Colegiul central de antre
nori din F.R.A. în ceea ce privește 
linia metodică, prin care se arată 
conținutul perioadei pregătitoare, sco
pul principal al concursului este a- 
cela a-l controlului calităților fizice 
de bază. în acest sens, au fost pro
gramate probele mai populare în tim
pul iernii și a fost introdusă darea 
normelor de control. Aceste 
sînt obligatorii 
panții. Maeștrii 
din categ. I, în 
republican, care 
bată vor trebui 
trecerile de duminică.

Iată acum programul concursului 
republican de sală: SÎMBATA: 50 m, 
lungime, înălțime, greutate (B și F), 
ciocan 16 kg (afară); DUMINICA: 
30 m, lungime fără elan, triplu fără 
elan (B și F), haltere-genuflexiuni 
(B și F), haltere-aruncat (B), căță- 
rare pe frînghie (sprinterii și sări
torii cu prăjina).

sfîrșitul săptămânii viitoare 
Ioc în Capitală concursul 
de seniori și senioare pe 

In urma precizării

norme 
pentru toți part'ci- 
sportului și atleții 

special cei din lotul 
nu au probe sîm- 
să ia parte la în-

pre- ♦ 
pro- j „NOI 
suc- Ț 

Ț Mai
 ... t___ (___ t. ex-1 asociația Metalul îi interesa în mod 

eriența practică arată că în cazul?deosebit_ activitatea sportivă de per- 
desfășurării cîtorva ședințe de antre-X formanță. Era o asociație mare și... 
_____ ‘ __ ;;u  ;; ;   ’ i—u..:. respecte. Activitatea 
trebuie să se alterneze ședințele de£sportivă de mase șchiopăta. De fapt,

■ ■ - - ■ ' ~ cine să se ocupe de organizarea
unor astfel de întreceri, cînd toți erau 
preocupați doar de întărirea secțiilor 
pe ramură de sport ale asociației, 
care 
mai mult un... club sportiv.

Și apoi mai erau și alte greutăți. 
SFÎRȘITUL SAPTAMiNII?Tot echipamentul 

CICLULUI, SPORTIVULȚdeparte de fabrica 
de acolo necesita 
drept că aveau în 
teren de volei și 
plasă, „amintire" a 
tive ce se desfășura aci 
nu cu mult timp. Erau 
suficiente pentru a înjgheba 
tate sportivă ? 
că nu. Asta 
cînd oamenii 
noi nu putem 
de greu ?“

NU PUTEM FACE SPORT?"

întîi și întîi pe cei de la

ȘI TOTUȘI SE POATE!

fusese făcut. Au c-rga- 
s-au priceput, un cam- 

tenis de masă care s-a
succes. Aproape 30 de 

ceea ce nu-i puțin lucru. 
Rațiu Ernest și ing. 
principalii animatori ai

naiment în situația refacerii incoenolete r trebuia să 
i ‘ .. ____ uJ „ —J-
antrenament bazate pe eforturi ma
xime cu ședințele bazate pe eforturi 
mai mici, precum și cu odihna activă. 
ÎN CAZUL DESFĂȘURĂRII ANTRE
NAMENTELOR GU* EFORTURI MA
XIME TIMP DE CÎTEVA ZILE LA 
RÎND, DUPĂ O ASEMENEA SE
RIE, LA 
SAU AL 
TREBUIE Să SE ODIHNEASCĂ (IN-- 
CLUS1V ODIHNA ACTIVA) PINALAț 
2—3 ZILE. In ultima vreme sportivii-' 
clasificați trec tot mai mult Ia antre-. 
namentele zilnice. în acest caz, in-- 
fluența ședințelor de antrenament este" 
determinată numai de dozarea efor-- 
tului, în cadrul unui program de lu- " 
oru stabil. în legătură cu aceasta - 
este foarte important ca la începutul - 
ciclului săptămînai sau al unui alt* 
ciclu sportivul să fie complet refăcut- 
de pe urma antrenamentului efectuat, 
în săptămîna trecută. Considerăm- 
justă afirmația lui L. S. Homenkov, 
despre necesitatea unei cît mai mari - 
variații a antrenamentelor și a efor-. 
tarilor din antrenamente. Experiența - 
arată că eforturile maxime, care su-ț 
pun la mari încercări organismul-, 
sportivului, nu trebuie să se repete^ 
des- De pildă, Vladimir Kuț avea-, 
de obicei trei antrenamente pe săptă- j 
mînă. Este foarte important faptul că 3 
și în celelalte zile el includea exer-Ț • 
cîții, dar de astă dată pentru alte £22— 
scopuri, printre care și pentru resta
bilirea mai eficace a consumului de 
energie de pe urma ședinței ante
rioare cu efort maxim. îmbinarea șe
dințelor 
ceea ce 
rentă în
alt ciclu
pregătirea oricărui sportiv.

*IHU inepuizabil
nifestă în prelucrarea unor subtili
tăți tehnice pe care nu le poate dicta 
nici un antrenor. Dar, ceea ce trebuie 
învățat, se impune in mod obliga
tor. Experiența unor antrenori cunos- 
cuți arată cu c tă eficacitate 
învăța sportivul să declanșeze efor
turi maxime, să-și concentreze aten- 
de relaxare etc. Această experiență nu (Rezultate frumoase in regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
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drept să spunem, —■ devenise

era la asociație, 
lor. iar aducerea 
mult timp. Este 

curtea fabricii un 
exista chiar și o 

activității spor- 
în urmă 
oare ele 

i o activi- 
se părea 

într-o zi,
La început
însă pînă 
s-au întrebat : „Dar 
face sport ? O fi așa

ACTUALITĂȚI»

După cum am mai anunțat, între 
■26 februarie orașele Cluj și Con

stanța vor găzdui turneele boxerilor de 
categorie muscă, ușoară și, respectiv, 
pană și mijlocie mică. înscrierile pentru 
aceste importante competiții 

de antrenament diferite înlla F.IÎ. Box pînă la data 
privește orientarea preponde- Ț bruaric. 
ciclul săiptămînal sau într-unZ * Mîine dimineață de la 
trebuie să fie obligatorie în ț‘‘VCa t’n sal.a Cir2u,ui de, „

i nirea dintre echipa Progresul București 
și sNc’Ctionata orașului Cîmpulung Mus
cel. Iată cîtcva meciuri din programul 
galei : Al. Bariciu—Gh. Badiu, I. Stoi
ca— I, Marin (C. Lung Muscel). I. Ma
rin — I. Marcu. A. Gănescu—Gh. Mai
dan, M. Balaș—El. Mihalache, N. Puiu— 
I. Balaban.

se primesc 
de 16 fe-

ora 10 va 
Stat întîl-

poate

începutul 
nizat, cum 
pion at de 
bucurat de 
participanți, 
Contabilul 
V. Pașca,
acestui început de activitate spor
tivă, erau mulțumiți. Și au 
mai departe. Ce s-au gîndit ? Teni
sul de masă a „prins". Atunci au 
organizat o competiție dotată cu 
„Cupa Metalul roșu" în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. Au participat echipe

mers
secretarul organiza- 

partid (pasionat jucător de 
el) spune tuturor cunoscu- 

„Veniți să vedeți asociația 
sportivă. E drept că-i tînără,

CALIN ANTONESCU

Campionatele republicane, ia probele alpine, 
deschid scria marilor concursuri jubiliare

marile acțiuni cu
pentru schiul romînesc. De 
15 februarie și pînă către 

__ ,___ lunii martie pîrtiile din fru
moasa stațiune de iarnă Poiana Bra
șov vor găzdui o serie de importante 
competiții interne și i 1 
Marile concursuri de anul 
butează, așadar, miercuri 
campionatelor republicane 
alpine (seniori, senioare, 
junioare). Cei mai buni

Incep 
jubiliar 
miercuri 
sîîrșitul

caracter

internaționale, 
acesta de- 
cu finalele 
la probele 
juniori și 

,_____ ___________ . schiori ai
noștri au atins la ora actuală o for
mă sportivă destul de ridicată, așa 
îneît titlurile de campioni vor reveni 
într-adevăr celor mai buni, dar la ca
pătul unor lupte pasionante. In zilele 
campionatelor pe pîrtiile de slalom 
și coborîre vor fi prezenți și schiorii 
Gheorghe Bălan, Cornel Tăbăraș, Ion 
Zangor etc., care, recent la Zakopane, 
au obținut succese de prestigiu pen
tru schiul romînesc.

★
Paralel cu probele alpine, turiștii 

care vor fi prezenți în zilele compe
tiției la Poiana Brașov vor putea 
urmări (duipă un an de întrerupere) 
întrecerile din cadrul campionatelor

republicane de bob. Acum se lucrează 
intens la amenajarea pîrtiei, așa îneît 
marți 14 , ' '
participa la primele antrenamente ofi
ciale. La 
sîmbătă 18 
boberi aparținînd cluburilor și 
fiilor sportive din Brașov, 
București, Ploiești, Cîmpina, 
etc. Iată, de altfel, programul cam
pionatelor republicane la probele al
pine și la bob: MIERCURI 15: sla
lom special (juniori) ; JOI 16: slalom 
uriaș (seniori și juniori) ; ......
17: slalom special (seniori) ; 
BATA 18: cobortre (seniori 
niori) ; bob de 2 persoane; DUMI
NICA 19: coborîre (seniori); bob de 
2 persoane.

februarie, boberii vor putea

întrecerile care vor 
au fost invitați

începe
60 de 

asocia- 
Sinaia- 
Roman

VINERI
S1M- 

Și ju-

★

acestei săptămâni (li
se desfășoară întrecerile

La sfîrșitul
12 februarie)
din cadrul campionatelor republicane 
(faza regională) la probele alpine și 
la fond. La întreceri participă cam-

Spartach’ada de iarnă a tineretului

este însă studiată, nu este generali
zată și, de aceea, e necunoscută de 
mulți antrenori și sportivi.

Articolul lui L. S. Homenkov stîr- 
nește numeroase reflecții și propuneri, Țretului în regiunea 
stimulează căutările creatoare. Aceas- ȚMaghiară. Cea mai 
ta este marea lui însemnătate. Im-Ța fost înregistrată la 
portant e ca la dișcuț'e să participe Ț întrecut circa 25.000 
antrenori, reprezentanți ai medicinii ȚCare 7.500 fete. La 
sportive, fiziologi, biochimiști, igie- Zmăsurat forțele peste" 16.000 
niști, psihologi și reprezentanții altorȚrenți, dintre care i, 
discipline științifice. Fără îndoială că Ziar Ia patinaj numărul acelora care 
de pe urma acestor discuții meto- Ț.și-ait disputat întîietatea a trecut de 
dica antrenamentului sportiv nu va 4-6.000 dintre care 1-800 de fete, 
avea decît de cîștigat. Acesta estet. ^'ay evidențiat în mod _ deosebit, 
, , , .,. Țin munca de mobilizare și de an-
drumul care duce spre ridicarea con- jfrpnare a tinerilor din regiune, în 
tinuă a măiestriei sportivilor soviertici. Țîntrecerile Spartachiadei, consiliile

Ț raionale U.C.F.S. Tg. Mureș (17.606 
(Subtitlurile aparțin redacției). Xparticipanți), Miercurea Ciuc (15.127

Peste 78.500 de tineri s-au întrecut 
pînă în prezent în cadrul primei eta
pe a Spartachiadei de iarnă a tine- 

s._ •----- Mureș-Autonomă
mare participare 
săniuș. Aci s-au 
de tineri dintre 

gimnastică și-au 
3 concu- 

aproape 5.500 fete

participanți), Odorhei (12.642 partici
pant) și Reghin (10.725 ț 
panți).

Fără să ceară ajutorul cadrelor de 
specialitate și fără să ducă o sus
ținută muncă de propagandă consi
liile raionale U.C.F.S. Gheorghieni 
și Toplița nu au putut mobiliza la 
startul întrecerilor decît 3.279 și res
pectiv 3.405 participanți. Aceste con
silii raionale vor trebui să acorde 
o mai mare atenție mobilizării și 
antrenării tineretului în această com
petiție de Imase.

întrecerile sînt în plină desfășurare 
și se așteaptă pînă la 15 februarie 
o participare și mai numeroasă a 
tinerilor din , orașple. și-satele regiunii 
Mtireș-Âutorionie Maghiare,

partici-

U.C.F.S. Gheorghieni

pionii raionali și schiorii invitați de 
comisiile regionale.

★
Concursul republican al centrelor 

de schi pentru copii care trebuia să 
se desfășoare sîmbătă și duminică, a 
fost amînat pentru zilele de 25 și 26 
februarie și va avea ca . loc de dispută 
stațiunea de iarnă Predeal. In aceeași 
perioadă (24-26 febr.) cei mai buni 
juniori din probele de fond își vor 
disputa titlurile de campioni la Po
iana Brașov

★
Marile acțiuni jubiliare vor avea 

un final demn de importanța acestei 
sărbătoriri a schiului romînesc; în zi
lele de 3—5 martie, la Poiana Brașovr 
concurenți din 10 țări (Franța, Flve- 
ția, Italia, Bulgaria, Polonia, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Ungaria, 
Austria și Romînia) vor fi prczenți la 
startul concursului internațional ju
biliar.

Gheorghe Bălan, cel jn formă schior romin la ora actuală, va fi prezent
la SțStldl P/obelor alpirn din cadrul campionatelor, republicani



PREGĂTIRI PENTRU „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI14 *■Mîine, meciuri atractive în „Cupa 5 Martie”
Amatorii de hochei pe gheață aș

teaptă cu mult interes competiția in
ternațională „Gupa orașuiui Bucu
rești" care se va desfășura săotămîna 
viitoare pe patinoarul „23 August".

Una dintre echipele pârtiei ■'ante, 
formația Institutului de căi 
Leningrad, se pregătește 
vederea turneului. Este o 
nară dar valoroasă, care 
în 1958 campionatul R.S.F.S. 
și de atunci participă regulat la în
trecerile echipelor de categorie A.

ferate din 
intens în 
echipă tî- 
a cîștigat 

Ruse

campionatului mascu’in
După etapa de duminică, clasamen

tul campionatului masculin de volei a 
suferit modificări importante. Doar 
două echipe au rămas pe locurile lor. 
Este vorba de Rapid București (mai 
departe lider) și de Progresul Bucu
rești (in ciuda înfrângerii suferite la 
Petroșani își menține locul 4). In rest, 
echipele au urcat sau au coborît.

Ascensiunea cea 
a avut-o Tractorul 
timul loc, a sărit 
rest au mai urcat 
(cu dotiă locuri), 
iar Dinamo București și Știința Cluj, 
amîndouă învingătoare duminică cu 
3—0, au făcut schimb de locuri, Di
namo avînd un punctaveraj mai bun 
Cu cite două locuri au coborît Petro
lul Ploiești. Știința Galați 
Constanța.

Dar iată clasamentul:

mai impresionantă 
Brașov: de pe nl- 
pe al șaptelea! In 
în clasament C.C.A. 
Jiul Petroșani etc.

și Farul

1. Rapid Buc. (1) 5 5 0 15: 1 (233:124) 10
2. Dinamo Buc. (3) 5 5 0 15: 4 (270:199) 10
3. Știința Cluj (2) 5 5 0 15: 4 (253:202) 10
4. Prog. Buc. (4) 5 4 1 13:10 (316:291) 9
5. Jiu!. Petr. <6» 5 3 2 12:10 (300:278) 8
«. Victoria Buc. (5) 5 3 2 11:10 (251:284) 8
7. Tract. Bv. (12) 5 1 4 8:12 (220:267) 6
•- Știința Tim,• CO 5 1 4 9:14 (285:290) 6
9. C.C.A. (11) 5 1 4 8:14 (263:288) 6

19. Petrolul PI. («) 5 1 4 G:14 (238:274) 6
11. Știința Cd. (9) 5 1 4 5:14 (173:259) 6
12. Farul C«ța (10) 5 0 5 5:15 (229:280) 5

C.e va aduce spectatorilor etapa de 
mîine ? Celor din Petroșani, un meci 
așteptat cu mult interes. Este vorba 
de partida Jiul Petroșani —Știința 
Cluj, meciul etapei. O întîlnire intere
santă se dispută și în Capitală între 
Victoria și Dinamo București, în timp 
ce Petrolul Ploiești are posibilitatea 
unei comportări frumoase în meciul 
cu Știința Timișoara. Celelalte trei 
meciuri sînt: Progresul București — 
S iința Galați, C.C.A. — Tractorul 
Brașov și Farul Constanța — Rapid 
București.

Din lotul echipei
alții : portarul Elimov, apărătorii Mo- 
siaghiti și Gurlov, înaintașii Koma
rov, cel mai tehnic jucător al echipei, 
Bulanov. Grigoriev și Dubrovin. E- 
chipa Institutului de căi ferate din 
Leningrad a susținut pînă acum un 
singur meci internațional, învingînd 
cu scorul de 11 — 1 echipa Partizan 
Belgrad. In legătură cu turneul de 
la București, antrenorul echipei, Ev
ghenii Dzeiarski, a declarat unui co
respondent al agenției TASS: „Deși 
echipa noastră nu are experiența me
ciurilor internaționale, sperăm să a- 
vem o bună comportare. Pentru a- 
ceasta jucătorii noștri s-au antrenai 
cu deosebită atenție".

Jucătorii din lotul selecționatei 
Bucureștiutui se pregătesc și ei cu 
atenție în vederea turneului. Jucătorii 
rămași în țară (se știe că mai mult 
de jumătate din componență’ lotului 
se află în R.P. Polonă cu echipa 
C.C.A.) au susținut două meciuri de 
verificare la Miercurea Ciuc. Miercuri, 
ei au întrecut pe Voința 
tate cu 12—2, iar joi au 
aceeași echipă cu 9—1.

Pregătirile continuă. Pe
din parcul „23 August", lotul 
astă-seară și mîine seară, de 
20, partide de verificare cu 
binată a echipelor bucureștene 
Dinamo—Constructorul.

fac parte printre

din locali- 
dispus de

patinoarul 
susține 
la ora 

o com- 
Știința-

Joi, la Galați: C.S-M.—
înainte de a comenta foarte succint 

care sînt punctele de atracție ale eta
pei a IV-a din campionatele repu
blicane, trebuie să arătăm că în cele 
două meciuri restante desfășurate joi 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Știința Craiova — Știința București 
64—55 ( 29—20) și C.S.M. Galați — 
Rapid București 53—51 (29—28).

Dacă rezultatul de la Craiova eate 
normal, studenții bucureșteni resim
țind eforturile .celor trei partide sus
ținute în 5 zile, victoria echipei gă- 
lățene asupra liderului constituie una 
dintre marile surprize ale v acestui 
campionat. După cum ne-a relatat 
tov. C. Moisescu — secretar general 
al F.R.B. — care a asistat la acest

Emil Ungaireanu și Eleonora Gogîlea
camp'oni universitari

Cu toate că victori® nvaesirulvu emerit 
al sportului Gh. Viziru asupra lui Ceor- 
gescu nu a fost pusă nici îmi moment 
la îndoială (6—2, 6—3, 6—2), meciul 
a fost interesant.

O partidă frumoasă a fost aceea 
dintre Kakosi și C. Viziru : 1-^-6, 6—4.

victorie la Basarab. Primul a oiști gat 
cu socrul de 6—2, 6—1, iar cel de al 
doilea ou 7—5, 6—0.

Doi dintre pretendent ii de «a reprezen
ta tara noastră în „Cupa Galea”, Măr- 
mureanu și Boaglie, au prilejuit o în
trecere «traotlvă. După ce a cîștigat

In Capitală
AZI

frumoase

Roi'bu

Petre Mărmureanu este unul din tinerii noștri jucători de tenis cu 
perspective

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ona 19,30: concurs de înot și jocuri 
de polo (juniori) în cadrul „Cupei 
16 Februarie".

PATINAJ: Patinoarul „23 August", 
de la ora 8,30 și de la ora 18: cam
pionatele republicane de patinaj ar-, 
tistic (figuri obligatorii și litiere).

BOX: Sala Inst. Pasteur, de la ora 
19: întîlniri în cadrul etapei a lf-a 
a campionatului de calificare seniori 
și a campionatului de

MIINE

juniori.

6—4. Rakosi a meritat din plin succesul 
datorit# unei puteri de luptă deosebite, 
a unei pregătiri fizice și tactice supe
rioare.

Banian și Serester au obținut ețte o

Ga- 
este

SINAIA 10 (prin telefon). — limp 
de zece zile, reprezentanți din cele 
9 centre universitare ale țării și-au 
disputat titlurile de campioni în ca
drul întrecerilor finale la șah. Ulti
mele două runde (a 9-a și a 10-a) 
au adus clarificările așteptate în cla
samentele celor două turnee. Remi- 
zî'id o partidă grea cu Țacu și alta 
cu Fini, studentul craiovean E. Un- 
gureanu și-a consolidat poziția de 
lider în finala masculină, terminînd 
pe primul loc, la un punct distanță 
de ultimii doi adversari. Iată clasa
mentul final: I. E. Ungureanu (Fac. 
da Mașini Agricole Craiova) 8 p; 2—3. 
V Țacu (I.M.F. Buc.) și L. Tini 
(Fac. de Construcții Buc.) 7 p; 4. 
A. Aldea (I.M F. Iași) 6‘/2 p; 5—II. 
Șt Leuștean (Buc.), I. Zarcula (Ti
ni.șoara), I. lanovici (Buc.). C. Drozd 
(Cluj), ȘL Tănăseanu (Buc.). Ș. 
Stănciutescu (Buc.), I. Szabo (Buc.) 
6 p. (30 concurenți).

In turneul feminin, după înfrînge
rea Gertrudei Baumstarck din partea 
Eleonorei Gogitea, întrecerea n-a mai 
avut istoric. Deținătoarea titlului a 
mai obținut două victorii (la Rankov 
și lonescu) și a terminat distanțată 
pe primul loc. Gogîlea, deyine pentru 
a treia oară campioană universitară. 
Clasamentul primelor: 1. Eleonora 
Gogitea (Inși. Politehnic Buc.) 7 p; 
2. Gertrude Baumstarck (Fac. Mate
matici Timișoara) 51/, p; 3, Rodica 
Ghișa (Fac. Fizico-Matematici Cluj) 
5 p; 4. Ecaterina Statcovșchi (Univ. 
„A. I. Criza" Iași) 4'/, p; 5—10. Ni- 
coleta lonescu (Buc.), Marieta lo
nescu (Iași), Maria Rankov (T’mi-

șoara), Constantina Cioponea (Titm.), 
Maria Răulca (Clluj), Elvira Andro- 
riachc (Buc.) 4 p. (22 concurente).

întrecerile s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, furnizînd o serie de 
partide interesante.

La închiderea festivă a campiona
tului, prim,ii clasați, ca și studenții 
cei mai buni la învățătură au fost 
răsplătiți cu premii și diplome. Cupa 
oferită de U.A.S.R. centrului univer
sitar cu concurenții cei mai bine cla
sați a revenit studenților bucuresteni.

V. NESTORESCU

Rapid București 53—51!
joc, victoria obținută de C.S.M. 
tați este pe daplin meritată. Ea 
urmarea unui reușit joc de colectiv-
a preciziei în aruncările la coș și, mai 
cu seamă a unei remarcabile puteri 
de luptă. Este drept însă că și fero
viarii au ușurat mult sarcina gazde
lor prin faptul că au acționat static 
în atac, au fost nesiguri în apărare 
ca de altfel și în aruncări, în sfîrșit 
au jucat foarte nervos. Li-psa de efi
cacitate a Rapidului este bine ilus
trată de foaia de arbitrai în care se 
poate vedea că jucători de bază ai 
formației bricureștene au înscris foarte 
puține puncte: Costesrti 4, R. Po- 
povici 2, Tursugian l De ia învingă
tori s-au remarcat Stanciu (II) — 
deosebit de activ în apărare, P. Va- 
siliu (13), Stoica (II) și Gonczi 
(10).

Din etapa d« mîine se detașează 
mai mult meciurile masculine, dintre 
care scoatem în evidență întîlnirea 
de la Tg. Mureș (Dinamo—Rapid), 
foarte importantă pentru fruntașii cla
samentului, ca și cete din Capitală: 
Știința—C.C.A. (în care campionii 
vor căuta să se revanșeze pentru 
înfrîngerea suferită în prima pacte a 
competiției) și Dinamo București—Di
namo Oradea, lată de altfel și clasa
mentul la zi. ai 
cui in :

Foto : T. 

primul set ou 6—1, în oel de 
Mărmureanu a condus ou 4—1, dar Boa- 
glie a avut o revenire puternică egalând. 
In cele din urmă a ieșit învingător Măr- 
mureami ou 11—9, la capătul unei par
tide presărată cu schimburi frumoase de 
mingi.

La fete s-au desfășurat două partide: 
J ui ie ta Namian—Cristina Doboșiu 6—3, 
6—2 și Mina Ilina—Irina Ponova 6—2, 
6—0.

Programul ultimelor două vile este 
următorul : azi meciurile vor avea loc 
între orele 9,30—12,30 și 16—21, iar 
mîine între orele 9,30—12,30 și 16—20 
Duminică se vor disputa partidele Gh. 
Viziru—Bosch, Cri stea—Georgesou, Cris
tina Doboșiu—Irina Ponova, Julieta 
Namian — Mina Ilina și Țiriac—C. Năs- 
tase. Toate înlîlnirile au loc în sala din 
Calea Plevnei 114.

al doilea,

iiairl
MIINE, in sala carpați 
Concurs de floretă 

București—Satu Mare 
dotat cu „Cupa

16 Februarie44

Alergările de trap de mîine dimineață 
debutează cu o cursă rezervată cailor 
tineri, în care concurenții au șanse a- 
propiate. In această situație se găsesc 
Hie, Etna, Lătrioara, Rahova, Rodia, 
care reapare după o absență de o lună, 
și Racheta. Rakova și Racheta sînt iș
ti găt oare recente și dețin o bună con
diție fizică. Ultima și-a 
cordul cu ocazia ultimei 
tate pe teren moale Tot 
se și interesante sînt 
cane funcționează ordinea 
obicei întrunesc un mare
didați și promit întreceri animate. Sînt 
probele preferate ale publicului fiind 
cele mai remuneratorii pentru cei care 
reușesc să selecționeze primii trei cai 
plasați la sosire. Cotele raportate ating 
mii de lei. la program figurează ;

corectat re
curse disptt- 

atit de desclii- 
competitiile în 
triplă. Ca de- 

număr de can-

campionatului mas-
1. Rapid î ucu iești 14 10 4 939:850 24
2. C.C.A. 13 10 5 959:778 23
3. Dinamo Tg. Mureș 15 8 5 887:799 21
4. Voin(a Iași 15 8 5 810:827 21
5. Știința Chi| 13 7 6 954:849 20
6. Știința Craiova 15 7 6 865:851 20
7. C.S.M. Galati 14 5 9 ^46:1002 19
8. Dinamo București 13 6 7 747:757 19
9. Știin(a București 13 5 8 876:877 18

10. Steagul roșu Brașov* 13 4 9 784:884 17
11. Dinamo Oradea 13 4 9 877:920 17
12. Știin(a Timișoara 11 4 7 672:711 15

II s
PREMIUL BUFTEA

1700 Adonis, Adriatica, Gladiola, 1720 
Hermina, Vipera. Harpagon, Frățior, Ste
gar. RomicS, 1740 Avia, 1760 Ograda, 
Băsmăluta

PREMIUL BLAJ

21(H) Nemeșis. Fauna, 2120 Zara. Ga
roafa, Birlie. Cleo Hanover, 2140 Zefira, 
Pamflet, Bibița, 2160 Rîgoletto, Elegant

PREMIUL BRAN

2100 Haga. Holtei. 2120 Pirjol, Ilareov. 
Secera, 2140 Frăsinet. Demon. Egoist,
2160 Oile». Tulipan, 2180 Hamcfal

PREMIUL BONT1DA

2200 Neva, Novac, Ruse|u, 2220 Narcis, 
Pamfil, Sulamita, Paf, 2240 Vulcan,
Iubitul meu, 2260 Triumf, Zdravăn

Mîine dimineață. în sala Carpați. 
începînd de la ora 9, va avea loc — 
în organizarea consiliului orășenesc 
U.C.F.S. București — concursul de 
floretă (băieți și fete) dintre 
reprezentativele Școlilor sportive ale 
U.C.F.S. din București și Satu Mare, 
întîlnirea, dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie" contează drept revanșă a 
concursului desfășurat anul trecut ta 
Satu Mare. Atunci, gazdele, dovedind 
o formă excelentă, și-ait apropiat vic
toria atît la băieți cît și la fete.

Arbitrii concursului vor chema pe 
planșe următoarele formații probabile. 
FLORETA FETE; București : Ana 
Ene, Marina Stanca, Manuela Chira. 
Mioara Coroiu și Constanța Trifu. 
Satu Mare: Suzana Tfe .y, Viorica 
Dragoș, Ecaterina Toțh. ileana Gyu- 
lai și Ecaterina Encik. FLORETA 
BĂIEȚI: București: Mihai Țiu. A- 
drian Radocea, Constantin Mureșan, 
Cristian Costescu. Radu Nisipeanu. 
Satu Mare: Zoltan Nagy, Nicolae 
Rooz, Alexandru Ruzinski, Gheorghe 
Gantea.

la 
Și

FOTBAL: Stadionul 
ora 10,30: Progresul 
cu echipa sa de tineret.

ATLETISM: Sala Floreasca, de 
ora 9,30: concurs pe echipe dotat_
„Gupa 16 Februarie"; Stadionul P.T.T., 
de ia ora 9: competiția de cros do
tată cu „Gupa 16 Februarie".

NATAȚIE : Bazinul Floreasca, de Ia 
ora 10: concurs de înot și finala la 
polo în cadrul „Cupei 16 Februarie".

BOX : Circul de Stat, de la ora 10: 
întîlnirea Progresul — Cîmptiiung 
Muscel.

BASCHET: Sala Diniamo, ora 9,30: 
Progresul Buc. — Rapid Buc. (fem); 
ora 11 : I.C.F. — Constructorul Buc. 
(fem); ora 17,30: Dinamo Btic. —Di
namo Oradea (mase); ora 19: Ști
ința Buc. — C.C.A. (mase).

RUGBI : Stadionul Constructorul, 
de la ora 10: meciuri în cadrul pri
mei etape a „Cupei Grigore Preotea
sa": Știința — Constructorul; Rapid
— Dinamo; C.C.A. — Progresii 
C.F.R. Grivița Roșie — Metalul. Sta 
diurnul Tineretului, de la ora 
14,30: meciuri în cadrul „Cupei Șco
larii tai" (rugbi în 8) : Dinamo 
SSE I; Constructorul! I — SSE 
Metalul — Clubul sportiv școlar; 
pid — Constructorul II.

SCRIMA: Sala Garpațl, de la 
9: concursul de floretă între echipele 
Șc. Sp. U.C.F.S. din București și 
S-atu Mare (băieți și fete),

PATINAJ: Patinoarul „23 August", 
de Ia ora 18: campionatele republi
cane de patinaj artistic (figuri libere 
și perechi).

VOLEI : Sala Floreasca. de ta ora 
8,30: C.C.A. — Tractorul Brașov; 
Victoria — Dinamo, Progresul — 
Știința Galați (campionatul republi
can masculin L

ȘAH : Campionatul R.P.R. ne echine 
(sferturi de finală) ora 9,30: sila 
Geologia (calea Gri viței 64): Geolo
gia — Știința, Electronica — Sta
tistica: sala Constructorul (13 De 
cembrie 5—7): Spartac — Constr'C- 
torul, F.O.B. — M.T.T.C.: sala Banca 
de Investiții (Doamnei 4): I.T.B. — 
Progresul.

„Cupa 5 Martie" ora 9,30: sala 
M.T.T.C. (D. Golescu 38): Geologia
— Statistica. Unirea — M.T.T.C. ; 
sala Banca de Investiții (Doamnei 4): 
I.T.B. — Banca de Investiții : sala 
Filmul (bd. I. V. Stalin 106): Fil
mul — Constructorul.

Progresul, 
cu Vulcan

la 
cu

ii:
Ra-

ora

In țară

VOLEI : meciuri in cadrul campio
natului republican : PLOIEȘTI : n..
trolul — Știința Timișoara; CONSTAN
ȚA: Farul — Rapid Buc. ; PETRO
ȘANI : Jiul — Știința Cluj.

BASCHET : meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane : FEMININ : 
Brașov: Voința — Mureșul; C'uj: 
Știința — Știința Buc.; Oradea : Vo
ința — Voința Tg. Mureș și C.S O. 
— Petrolul Ploiești; MASCULIN Tg. 
Mureș: Dinamo — Rapid Buc.; Timi
șoara: Știința — Voința Iași; Galați: 
C.S.M. — Știința Gluj; Brașov: Stea
gul roșu — Știința Craiova.

„Cupa 16 Februarie44 la înot și polo pe apă
Astăzi și mîine piscina acoperită de la 

Floreasca găzduiește întrecerile de înot 
și polo organizate de clubul Rapid și 
dotate ou „Cupa 16 Februarie". Con
cursul de înot — primul din acest an — 
Va aduna la startul probelor pe cei mai 
buni juniori și copii din asociațiile și 
Cluburile sportive din Capitală. Iată 
programul : ASTAZ.l (de la ora 19,30), 
100 m liber juniori, 100 m liber jn- 

33 m liber băieți, 33 m liber 
66 m spate băieți, 66 m liber 

......................................... MIINE

zii oare, 
fete, 
fete, 4x100 m liber juniori.
(de la ora 10); 100 m spate junioare,

100 m spate juniori, 33 m bras băieți, 
33 m bras fete, 66 m bras fete, 66 rn 
liber băieți, 4x100 m liber junioare.

„Cupa 16 Februarie44 la polo (juniori) 
a ajuns Ia etapa a treia, care se desfă
șoară astăzi la sfîrșitul probelor do 
înot după următorul program: Rapid—• 
Clubul sportiv școlar și Dinamo—Pro
gresul. Finala se va desfășura mîine 
dimineață în jurul orei 11, la sfîrșitul 
probelor de înot și va opune pe cîștigă- 
toarele celor două serii după toate pro
babilitățile, echipele Rapid și Progresul»



B Hl

Spartachiada de iarnă a armatelor prietene
se apropie de sfîrșit

(Urmare din pag. 1)

metri s-a văzut că locul I va fi decis 
între patrulele Uniunii Sovietice și 
R.P. Polone. Patrula poloneză a par
curs excepțional 20 km, condticînd cea 
mai mare parte diri traseu. In final, 
însă, .
poloneze cedează din cauza ritmului 
susținut, ceea ce îngreuiază mersul 
întregii patrule. Sportivii sovietici se 
detașează și cîștigă la o diferență des
tul de categorică. Schiorii bulgari, 
care s-au comportat excelent, profită 
de slăbiciunea patrulei poloneze, pe 
care o întrec încheind cursa pe locul 
II. Patrula romînă s-a comportat bine, 
dar a ratat în poligonul de tragere 
două focuri prin 1. Cimpoia, ceea ce 
i-a adus scăderea bonificației rie la 
9 la 7 minute.

In cursa de 
vineri, victoria 
Talianov.
pus 
locuri fiind decise de alunecare. De
oarece; . cursa a fost amînată în ulti-

'1 moment, de la ora 12 la ora 1, 
,p în. care starea zăpezii s-a schim

bat, schiorii roniînj n-au . mai putut 
să schimbe ceara și au avut o alune
care Slabă. In ștafeta de 4x10' km, 
schiorii sovietici s-au dovedit din nou 
de neînvins. Ștafeta romînă a avut, 
în general, o comportare bună, reu
șind să întreacă ștafeta R.S. Ceho 
slovaee, în componența căreia au in
trat trei participanți de la J.O. Iată 
rezultatele: patrulă 25 km cu o tra
gere la 15 km: 1. U.R.S.S. (Teren- 
" .. ........................ " ":ov) 1 h

2.

unnl din component patrulei

coborîre, desfășurată 
a revenit sovieticului 

Pîrtia foarte ușoară nu a 
probleme de tehnică, primele

tiev, Psenicin, Martinov, Biți 
41:41,8 —■ bonificație 9 minute ;
R.P. Bulgaria 1 h 44:30,9 (bonifica
ție 9 minute); 3. R.P. Polonă 1 11 
46:26,2 (bonificație 9 minute); 4. R.S. 
Cehoslovacă 1 h 48:29,4 (bonificație 
9 minîite); 5. R.P. Romînă (Enache, 
I. Cimpoia. Al. Zangor, Gh. Cimpoia) 
1 h 50:59,7 (bonificație 7 minute) ; 6. 
R.D. Germană 1 h 52:07,9 (bonifica
ție 6 minute); 7. R.P. Mongolă 2 h 
03:14,8 (bonificație 8 minute); 8. R.P. 
Chineză 2 li 05:48,7 (bonificație..7 mi
nute); 9. R.P. Ungară 2 li 18:47,8 (bo- 
'ificație 2 minute).

4x19 km: 1. U.R.S.S. (Sokolov, Ko- 
ganov, Rubin, Solgatov) 2 li 31:32,0; 
‘2. R.P. Polona 2 li 32:45,2; 3. R. D. 
Germană 2 h 36:08,1 ; 4. R.P. Romî- 
pă (P. Dinu, Gh. Cincu, St. Drăguș, 
Gh Bădescii) 2 h 39:35,3 ; 5. R. S. 
Cehoslovacă 2 h 39:39,1; 6. R. P. 
■Bulgaria 2 h 50:13,7; 7. R.P. Ungară 
3 li 01:23,6; 8. R.P. Chineză 3 h
02:18,9; 9. R.P. Mongolă 3 h 06:13,9.

Coborîre (pîrtîa F.I.S. II, 2750 m, 
800 m diferență de nivel) : 1. Talia- 
nov (U.R.S.S.) 2:57,4; 2. Sobanski

Abdou
Abdou Seye, cunoscutul sprinter fran

cez de culoare (vi-l amintiți, desigur, 
de la Campionutele noastre internațio
nale de atlet'sm de anul trecut...) este 
una din marile figuri ale sprintului mon
dial contemporan.

De curind, Seye — care locuiește la 
Paris — a răspuns favorabil unei pro
puneri a guvernului din Senegal, caro 
îi oferă un post de antrenor național 
pentru atletism. Este ușor de înțeles cît 
âe plăcut îi este lui Seye — obligat 
pină acum să concureze pentru Franța 
și să aducă glorie unui steag care nu 
e al lui — să se întoarcă în adevărata 
lui patrie (Seye este originar din Saint 
Louis du Senegal) și să muncească pen
tru propagarea sportului, pentru ridica
rea performanțelor tinerilor senegalezi.

Ultima ediție a J.O., care ne-a relevat 
pe. Iiikila Abebe (Etiopia). Awari și O- 
kello (U ganda). Amuc (Nigeria), Nti- 
foro (Ghana), Rotich, Antao și Nyan- 
dika (Kenya) la probele de atletism, 
pe. boxerul ghanez Quartey și pe mul ți 
al ți sportivi din țările africane — a 
demonstrat în mod clar ce imens rezer
vor de valori există în aceste țări. Nu 
este oare o muncă splendidă, aceasta 
căreia vrea să i se dedice Seye ?. El 
dorește din tot sufletul săi-i ajute pe 
compalrioții săi, -să le împărtășească din 
experiența . și cunoștințele sale tehnice, 
să contribuie la punerea în valoare 
excepționalelor lor calități naturale.

Sînt însă, în Franța, oameni care 
văd de loc eu ochi buni acest lucru, 
aceasta, desigur, nu numai pentru

a

nu 
<u 
Că

T. PETROSIAN Pe scurt

(R.P. Polonă) 2:57,8; 3. Ciarniak (R. 
P. Polonă) 2:58,8; 4. Giaptak (R. P. 
Polonă) 3:01,2; 5. GH. BĂLAN (R.P. 
ROMINA) 3:04,1; 6. Kurajev
(U.R.S.S.) ------ “ ~ -------------
(R.P. ROMINA) 3:08,1;
(R.P. Polonă) 3:09,4; 
(U.R.S.S.) 3:10,0; 10. I.
P. ROMINA) 3:13,1.

★
In cadrul turneului

gheață, echipa R.P. Romîne a cucerit 
miercuri cea de a doua victorie, în- 
trecînd formația R.D.G. cu 5-2 (2-2.

3:04,1; 6.
3:08,0; 7. G. TABARĂȘ.... ------ g Wawrifko

9. Sustov 
ZANGOR (R.

de hochei pe

Korcinoi și Gheller $-au calificat pentru turneul interzonal
Pasionanta luptă pentru ocuparea 

primelor 4 locuri în clasamentul 
camipioniatuLui unional era pe jumă
tate rezolvată încă înaintea ultimei 
runde, disputată ieri. Rundele a 17-a 
și a 18-a confirmaseră superioritatea 
demonstrată de marele maestru T. 
Petrosian care a mai acumulat P/2 p 
(victorie Ia Țaimamov și remiză cu 
Borisenko). După încă două victorii 
aonseoutive (la Hasin și Spasski), la 
capătud unui finiș impresionant r-

1-0, 2-0). Partida s-a disputat la To- 
run și a plăcut in mod deosebit nu 
meroșilor spectatori, prin dinamismul 
și valoarea ei tehnică ridicată. In pri
mele două reprize, jocul a fost foarte 
echilibrat. In cea de a treia, echipa ro- 
inînă a dominat net și putea cîștiga 
la o diferență și mai mare dacă por
tarul german Welbe n-ar fi avut o 
formă excepțională.

Punctele au fost marcate pentru e- 
chipa noastră de Czaka (2), Szabo II, 
Peter și Zografi.

Echipa R.S. Cehoslovace a întrecut 
de-abia în repriza a treia formația ță
rii gazde. Stor: 5-2 (2-2, 0-0, 3-0).

Aseară, la Bydgoszcz, formația noa
stră a întîlnit pe cea a U.R.S.S. Ho- 
cheișfii sovietici au cîștigat cu sco
rul de 23-0 (8-0, 7-0, 8-0). R.P. Polo- 
nă-R.D. Germana 6-2 (1-2, 3-0, 2-0).

Sîmbătă seara se dispută meciul de
cisiv pentru primul loc: U.R.S.S.— 
R.S. Cehoslovacă.

"" Delegația sportivilor romini, in tim- 
.. pul festivității de deschidere a primei 
' • Sparhachiade de iarnă a, armatelor 
j ’ prietene.

5l/2 parate dini 6 partide1 — fostul 
campion V. Korcinoi urcă la locul 
doi, neputind fi întrecut dedt de al 
treilea atașat, E. Gheller (pierde la 
Furman, câștigă la Gufeld). In mod 
practic, disputa continua doar pentru 
locul 4, care trebuia decis între Stein 
(cu albul) și Spasski, adversari în 
ultima rundă l Iată, de altfel, .puncta- 

clasați, înaintea ultimei 
Petrosian 13, Korcinoi 

11’A, Spasski și Stein 
și Polugaevsiki lO1^ p.

★

Ieri după-amiază în sala Casei 
Feroviarului din Moscova s-a jucat 
ultima rundă a turneului. Pentru a-și 
asigura primul loc în clasamentul fi
nal, Petrosian mai avea nevoie doar 
de remiză în partida cu Tarasov și 
ea a fost consemnată în numai 2 ore 
•de joi. Tot cu remiză s-a terminal 
întâlnirea Gheller-Averbach, astfel .t'ă 
și Gheller se califica pentru turneyl 
interzonal. O frumoasă victorie ,.a 
obținut Korcinoi în fața Iui P’olifgâ- 
evski, ocupînd astfel locul doi în cla
sament. Locul 4 urmează să fie de
cis de întîlnirile Stein-Spasski și 
Smiisilov-Hasin, ’ ambele întrerupte. 
Spasski a atacat puternic poziția ad
versarului său, care însă s-a apărat 
exact și are un pion în-pluș în .ipo- 
zițiia de întrerupere. Smîslov are avan
taj .pozițional La Hasin. $i restul par
tidelor sînt întrerupte și v'or fi re
luate-în cursul zilei de astăzi,. ..ni

înaintea jucării întreruptelor,- *în 
.prima parte a clasamentului se află’; 
Petrosian 13'>‘ puncte (din 19 pasi
bile), Korcinoi 13, Gheller 12, &tein 
ți Spasski 11 (1), Smîslov 10''r (1), 
Polugaevski și Averbach KȚh; Tai- 
manov și Simaghin 9‘h (1), Purman 
șl Boleslavski 8'1’ (1) e^tp.

jele primilor 
zile
12,
11,

de joc:
Gheller 
Smîslov

• Noii campioni de tenis de aî
Uniunii Sovietice : simplu masculin—i
Alginiautas viSaun^cis ; simplu femei —» 
N. Ramanauskaite; dublu masculin 
Agopian, Sheidakov ; dublu femei—Mai-» 
Leva, Kosialina ; dublu mixt — Sauno 
ris, Paisavi,

• Echipa dc volei a R. P. Polone a 
susținut recent două întîlniri ou selec
ționatele Franței și Belgiei. în amliele 
partide voleibaliștii polonezi au cîștigat 
cu scorul de 3—0.

• La Praga s-a disputat întâlnirea in-* 
ternațională de box dintre echi-pele R. S. 
Cehoslovace și Scoției. PugiKștii țării 
gazdă au repurtat o categorică victorie 
cu scorul de 16—4.

• Selecționata de rugbi u Africii do 
Sud și-a început turneul m Franța. 
cînd la Bordeaux cu o reprezentativă a 
Franței de sud-vest. Rugbiștii sud-afri- 
cani au terminat învingători cu 29—3 
(13-3).

• Intr-un meci internațional dc box 
disputat la Londra, echipa R. 
în ane a 
ționata Angliei,

• In optimile dc finală ale 
la baschet Antwerpen din Anvers a dis
pus cu scorul de 66—47 de O. K. Bel
grad. Returul vă avea Ioc la 20 februa
rie, la Belgrad.

® lată rezultatele înregistrate în sfer
turile de finală ale turneului internațio
nal de fotbal'de j ..iori de la Viareggio: 
Lațierossi—Fibrențina 1—0, Internazio- 
nateț—F. C. , Torino 1—0, Juvcnțus-r- 
Duikla Praga 4-^-0, A. C. Milano—Dina
mo Zagreb 2'—2' (prima calificîftdu-se 
în semifinalș datorită unui golaveraj- 
mai bun).

• Pc stadionul Maracana din Rio de 
Janeiro s-a disputat miercuri înlîinirea 
jnternațională de fotbal dintre echipa 
Real Madrid și formația braziliană Va«co 
de Gama. Jocul s-a încheiat cu un rezul
tat* dc țgaljtate : 2-^2 (2—0).

F. Ger-
înviiis ou scorul de 6—4 selec-

„C.C.E.'

Preocupări actuale în sportul maghiar
Comportarea mai slabă decit la alte SZANTO GYORGY

edifii a J.O. a sportivilor maghiari la ■
Roma a constituit pentru unit o sur- Clor al
priori. Alții însă au ‘pfevăart axteit Clin
lucru.

Se știe că, pentru a obține performan
țe mari, chiar și cei mai buni sportivi 
trebuie să efectueze antrenamente de o 
mare intensitate. Altfel, ei nu ajung 
să țină pasul cu ritmul crescind al re
zultatelor internaționale. Și, totuși, in 
Ungaria sportivii di ii unele ramuri
un palmares glorios au uitat parcă de

ziarului „Nepsport” 
Budapesta

★

importantă. S-au gîndit.

cu

Seye e șantajat
atletismul francez pierde un performer 
(care a adus „cocoșului galic” una din 
puținele medalii olimpice cucerite la 
Roma), ci și pentru că, în ansamblu, 
anumite cercuri din Franța nu sînt de 
loc îneîntate de acțiuni care duc la 
emanciparea popoarelor africane, la tre
zirea lor la viața la care au dreptul.

Și atunci, lui Seye i se pun bețe-n 
roate !

Ziarul „L’Equipe' 
loc în coloanele sale 
d-lui Dejean, unul din 
VGA Saint-Maur, unde

se grăbește să facă 
unei scrisori a 
conducătorii lui 

Seye ar fi sem-

NOTE EXTERNE

erou al mișcării muncitorești maghiare. 
Această denumire arată că tinerii de 
astăzi, urmînd exemplul eroului comu
nist, iau parte activă la construirea so
cietății socialiste. Arată, de asemenea, 
că tineretul din zilele noastre trebuie 
să fie pregătit multilateral pentru al.și 
aduce contribuția la munca de construi
re a socialismului. Trebuie să cunoască 
cele mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, dar să fie și puternic, îndemî- 
natic și cura jos.

Regulamentul complexului sportiv de 
mase „Kiliăn Gybrgy** nu cere pârtiei- 
panților numai o activitate periodică. 
Ei vor intra în „circulația** continuă a 
sportului maghiar. După introducerea 
complexului sportiv „Kiliăn**. întrecerile- 
de mase, competițiile se tor înmulți. Cei 
care pîtiă acum au privit numai din 
afară activitatea sportivă sistematică și 
continuă vor participa de acum îna- 
inie activ la concursuri și întreceri. A- 
tragerea maselor mari în activitatea 
sportivă organizată are un rol important 
nu numai pentru întărirea sănătății ce
lor ce muncesc, ci și pentru îmbunătă
țirea muncii educative în rîndurile ma
selor de tineret, contribuind totodată la 
dezvoltarea fizică a noii generații.

Cu ajutorul complexului sportiv ,,Ki
lian” vor crește noile cadre de rezervă 
ale sportului maghiar, demne de renume- 
le spartului din R.P. Ungară.

Aceste două probleme principale îl 
preocupă astăzi pe specialiștii maghiari 
și pe toți iubitorii sportului. Ei caută 
metodele cele mai eficace pentru obține
rea rezultatelor înalte și fac totul pen
tru succesul noii orientări sportive do 
mase.

Sîntem convinși că eforturile lor voi 
aduce în viitor rezultatele așteptate.

această cerință 
poate, că numele și tradiția sî^it su
ficiente. Acești sportivi s-au înșelat a- 
marnic. Ne consolăm insă cu faptul, câ 
poate noua generație va învăța din „ex
periența'* lor nereușită.

Dacă sportivii maghiari au „rezer- 
+ »at“ în ultimul timp multe clipe neplă- 
^cute iubitorilor dc sport, acest lucru se 
"^datorește în mare măsură și antrenori- 
^Ibr, specialiștilor, care s-au cramponat 
"tde elemente vechi tocmai în domeniul 

metodelor de antrenament, domeniu în 
TCaTe fiecare zi, fiecare ceas aduce ceva 
Lnou. S-a dovedit că pentru atingerea 

performanțelor înalte este nevoie, în pri- 
Tmul rînd, de cele două calități fizice 
^fundamentale: forța și viteza. Specia- 
Tliștii maghiari au recunoscut acest lu- 
±cru abia de curind și acum, în perioa- 
"țda pregătitoare a noului sezon, ei pun 
1. accent în mod special pe dobîndirea și 
Ț dezvoltarea acestor 
T ramurile sportive. 
+ Credem că, pe de 

cestei orientări se 
zidtatele sportivilor
Spunem, pe de o parte numai, pentru 
că sportul maghiar așteaptă progresul 
culturii fizice și al sportului în mai 

Tmare măsură de la o altă acțiune, de o 
f^mai mare amploare. Este vorba de com- 
T plexul „Kiliăn Gybrgy”.
Ț Cu cîteva luni în urmă s-a născut 
Ț planul unei noi acțiuni sportive de mase. 
I Acest complex sportiv de mare impor- 

tanță poartă numele lui Kiliăn Gybrgy,

aceștia să se cramponeze de răinînerea 
lui Seye la Paris. Iar teama că în vii
torul apr of ti ut Seye va putea aduce în 
armui internați ouai â noi contingente de 
sportivi valoroși de culoare îi tulbură 
și mai mult.

Dar ce i se reproșează lui Seye? Care- 
sînt acele teribile „argumente** pe care 
dl. Dejean le păstrează pentru a da 
ultima lovitură intenției lui Seye de a 
se întoarce în patria sa, în Senegal?. 
Că a acceptat o locuință care i s-a- 
oferit atunci cînd și-a manifestat do ', 
rința de a locui împreună cu sofia sa?- 
Că a acceptat o mașină — din partea' 
conducătorilor clubului — pentru depla-. 
sările sale profesionale ?

Dar conducătorii lui VGA Saint-Maur- 
i-au făcut toate aceste propuneri pentru' 
a-și asigura un nume capabil să facă- 
o excelentă publicitate unei mărci de' 
impermeabile și de încălțăminte ! !

Și iată că în afara motivelor de ordin' 
mai general, am ajuns și la cele — să', 
le zicem — ...particulare, care stau la- 
baza șantajului ce i se face marelui' 
sprinter negru. Patronii clubului său 
pierd nu numai o vedetă sportivă ci și...y 
un nume de reclamă 1

Seye însă s-a săturat să mai serveas-± 
că interese care nu sînt ale lui, să mai""

calități în toate

parte, datorită a-o
vor îmbunătăți ro
ma ghiuri în viitor.

de alergător, în care se 
poate fi vorba ca Seye

iwt o licență
. spune că 

să-și pună în aplicare proiectul, deoarece 
el și-ar fi luat unele, angajamente în 
metropolă și pe care nu și Ie va putea 
•ține In caz de plecare imediată".

Și, în continuare, „IJEqiupc** sare 
repede în ajutorul d-lui Dejean: „Dl. 
Dejean, de altfel, a promis elf va face 
și unele dezvăluiri în această privință. 
Numai în cazul cînd nu se va găsi ci
neva care să-l facă să înțeleagă (N.N. 
— pe Abdou Seye) că este în interesul 
său să rămîuă în. Franța”..\

Așadar, amenințări directe, ! Clubul
VGA, ziarul „LEquipe", j ”
tive conducătoare din Franța încearcă sor^ cu fete^ zorile unei vieți noi. 
pe toate căile să-l rețină pe Seye „în 
metropolă”. Insuccesele Franței la J.O. 
de la Roma, îi jac pe lefi

„nu

* Voleibaliștii noștri în „Cupa Campionilor Europeni'*
Echipele bucureștene de volei Di-. . <► rvompeie izucureșieiie uc yuiu l>i- 

concureze pentru o țara care ntt-i a hu,..namo șj papj(| continuă tratativele 
sa și împrumute numele pentru ca .pa----in vederea fixării datelor de dispu- 

Să.șf umple buzunarele.,^ a partidelor lor din cadrul „Cu- 
”* ^‘''"pei Campionilor Europeni". Daiamo- 

în Africa unde popoarele sfărîmă j viste!e ao. propus clubului- Partizan
forurile spor- rile^ robiei coloiiialiste, unde popoarele.. Be]gra<l ca primul joc să aibă loc la

E o atitudine care-i face cinste și 
va Infringe șantajul patronilor săi afa *- 
ceriști. _ Buc1Ire$ti-

. ............. ’ ~ ....... Intrucît M. V. K. Rev<a Amsterdam

tronii clubului i
El vrea să se întoarcă între ai

RADU URZ1GEANU

Djnamo-

26 februarie, la Belgrad, urmând ca 
al doilea să se dispute la 12 martie»

a răspuns negativ la propunerea fe
roviarilor privind disputarea primu
lui meci la 11
campionilor noștri în ediția din acest 
an a „C.C.E." va avea loc la 18 
martie, la Amsterdam, iar returul se 
va desfășura cîteva zile mai tîrzrjj 
în același oraș.

februarie, (feibtituî
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Și ritil sus!

In recreație, așteptînd începerea orei de educație 
veștile despre 
Doar e vorba

fir'-ă, Mlhaela, mai citește o dată 
turneul fotbaliștilor noștri în Brazilia, 
despre tatăl ei...

O fi aflat insă antrenorul federal 
despre recordul fiicei sale 1

Gici Popescu

Foto : B. Ctobana

s Ti AȚI CĂ...
... vestitul pentatlonist 

sovietic, Igor Novicov, 
de t. ei ori campion mon
dial. face parte dintr-o 
familie de pasionali 
tivi? Tatăl său a 
campion de tir. un 
este boxer, alt 
înotător, iar cele
surori sînt una gimnas
tă și cealaltă voleibalis
tă Singur* mama 
mulțumește cu rolul 
... spectatoare.

locurile 2 ți 3 nu 
taei ți nici nu se bucu
rau de vreun fel de o- 
noruri.

orxt-

Sărilara în înălțime... O 
probă care a devenii cu
noscută chiar și celor ce 
se dau în vini numai 
după fotbal, de Cînd Io- 
landa Balaș urcă mereu, 
In admirația întregii lumi, 
recordul mondial.

Dar... cine va fi, cînd- 
oa. succesoarea ei ?

Deși... prematură, între
barea' începe să-și capete 
răspunsul. Mihaela Po
pescu, elevă în clasa a 
X-a a Școlii medii nr. 35 
din Capitală, a sărit re
cent, după cum știți, 1,60 
m / Ce reprezintă această 
performanță? Un nou re
cord republican la juni
oare șl chiar la... seni
oare, pe teren acoperit. 
Un nou record și în ace
lași timp o făgăduială că 
în curînd atletismul. nos
tru ar putea avea încă 
o reprezentantă valoroasă 
la această probă. Firește 
însă că nici o perfor
manță nu vine de la sine. 
Ea cere muncă, muncă șl 
iar muncă...

La urma urmei, Mihae
la Popescu nu poate ră- 
mîne mai 
tatăl ei, actualul antre
nor federal Gică Popescu, 
care la 17 ani juca în 
echipa națională de fot
bal.

B în joc... prestigiul 
familiei t—

prejos decît

(B. T.)
spor- 

fost 
frate 
frate 
două

se 
de

de-... echipa C.C.A. 
tine recordul scorului 
obținut în deplasare în 
ultimii 10 ani ? Fotba
liștii militari au învins 
în anul 1955 pe Avîntul, 
la Reghin, cu 9 
un an 
Bacău, 
Dinamo 
8—0 !

1, iar 
mai tîrziu, la 

au întrecut pe 
din localitate cu

finuturi’e
Uniunii Sovieti-

... în 
nordul 
ce se bucură de o mare 
popularitate cursele de 
sănii trase de reni ? Ele 

au loc, de obicei, pe tra
see de 3—4.000 de metri. 
La sănii sîrit înhâmați 
cite 4 reni

...renumitul portar so
vietic Lev lașin â apă
rat poarta echipei sale 
— Dinamo Moscova — 
in 140 de meciuri
campionat ? De 80 de 

ori echipa Dinamo Mos
cova a ieșit învingătoare, 
iar in 59 partide lașin nu 
a primit nici un gol.

...recordmanul mon
dial la proba de 400 m 
plat, Karl Kaufman, 
îmbrățișat 
de

a 
profesiunea 

cîntăreț de muzică 
ușoară ? El a fost solistul 
unui concert care a avut 
loc recent, afirmîndu-se 
cu acest prilej pe 
rrtistic.

...la Olimpiadele 
ce nu se premiau 
învingătorii 
lor?

mim

40 DE CENTIMETRI
Valorii Brumei măsoară 1,85 m. Performanța 

lui Valerii Brumei la săritura în înălțime mă
soară 2,25 m. 1 Diferența reiese plastic din 
această fotografie, făcută cu cîteva clipe înain
tea fantasticului salt.

Un asemenea record poate ameți chiar și pe 
atletul cu caracterul cel mai puternic. Dar 
Brumei nu are de gînd să se culce pe lauri. 
II așteaptă peste cîteva zile turneul în S.U.A., 
unde se va întîlni cu învinsul său de la Roma, 
nu mai puțin faimosul John Thomas. 
11 așteaptă apoi alte concursuri... Iar iubitorii 
atletismului așteaptă la rîndul lor ca recordul 
în aer liber să crească tot atît de înalt 
și... fratele său — odinioară mai mic — 
sală.

Iată de ce fenomenalul rezultat obținut 
Brumei la Leningrad constituie — cum 
altfel a declarat marele atlet — imbold pen
tru o muncă și mai încordată.

40 de centimetri 1 Un înțelept 
„niciodată n-ai să-ți sari... peste 
este atîta vreme de atunci...

a spus că 
cap.“ Dar 
(V. Ch.)

VINATORII SUBACVATICI IN
BAZIN ACOPERIT

Marea este „stadionul** 
preferat al celor care se 
îndeletnicesc cu înotul, vî- 
nătoarea și pescuitul re
unite într-un singur sport: 
vînătoarea subacvatică, 
neori însă, dacă nu 
mare3 la... îndemînă, 
merarii exploratori ai 
dîncmilor se mulțumesc și 
cu... lacurile. Dar, orice 
s-ar spune, despre înot 
subacvatic într-un... bazin 
acoperit încă nu se auzise. 
Și totuși, cînd te gîndești. 
firesc este ca Și vînătorii 
subacvatici, întocmai ce
lorlalți sportivi, să nu 
aibg „sezon mort" pe timp 
de iarnă. Iată deci moti
vul pentru care 
cova a fost 
care această 
vație.

In aceste 
tala Uniunii 
nătorii 
mați*« 
paratură 
rator, 1______ _ .
tică nestingheriți spoitul 
lor preferat. Ce-i drept, 
in piseipa T.S.K.A. de pe 
Perspectiva Leningrad nu 
există nici... pești și nici 
alte elemente care alcă
tuiesc fermecătoarea faună 
și floră submarină. Asta •—* ------- cei

ai
se

peciiva Leningrad este în 
fond foarte... obișnuit : 
sportivii sovietici, pregă
tesc din vreme perfor
manțele viitoare.

_ la Mos- 
pusă în aplî- 
originală ino-

zile, în capi- 
Sovietice, vî- 

subacvatici „înar- 
cu obișnuita lor a- 

— mască, respi- 
labe de rață - prac- 

nestingheriți

floră submarină, 
nu-t împiedică insă pe 
peste 200 de pasionați 
vtnăiorii submarine să 
simtă... in largul lor.

Neobișnuitul spectacol 
pe care II oferă in plină 
lamă piscina de pe Pers-

PATANIA LUI RACING...
Cu două dtusuaid ia ur

mă, s a înregistrat o mare 
surpriză în campiona
tul francez de fotbal. 
Racing Paris, carv se 
afla tn fruntea dasa- 
mentului la egalitate de 
puncte cu Monaco, a

învinsă pe teren propriu 
eu 1—0 de Rouen, tocmai 
cînd era mai sigură ca o- 
rictnd de victorie și, tn 
același timp, de o îmbună
tățire considerabilă a gol
averajului...

Cei de la Racing n-au

In anul 1895, ia numai 
patru ani după ce un pro
fesor inventiv de la cole
giul din Springfield pu
sese bazele noului joc, 
denumit „baschet", după 
numele coșurilor care ser
veau țintă pentru minge, 
tot un profesor de edu
cație fizică, William G. 
Morgan, din orășelul a- 
merican Holyoke, crea alt 
joc plăcut și atractiv: 
voleiul. Morgan era ins
tructor sportiv la clubul 
muncitoresc din oraș. En
tuziast și plin de iniția
tivă, el ar fi vrut să a- 
ducă pe terenul de sport 
cît mai mulți muncitori. 
Dar acest lucru nu era de 
loc simplu. Clubul era 
sărac, nu avea fondurile 
necesare 
materiale și echipament 
sportiv. Morgan ar fi 
vrut, de pildă, să-i învețe 
pe muncitori tenisul. Era 
sportul la modă în vre
mea aceea. Rachetele și 
mingile costau însă a 
groază de bani. Pe tere
nurile de tenis nu-și pu
teau permite luxul de a 
intra decît tinerii din „lu
mea hună".

Instructorul sportiv, a- 
mărît de dificultățile pe 
care le întîmpina la fie
care pas, era gata să se 
lase păgubaș. Nu știa 
cum să rezolve dificilele 
probleme financiare legate 
de practicarea tenisului în 
acest club muncitoresc, 
care și așa își ducea a- 
nevoie existența, spriji- 
nindu-se doar pe modes
tele cotizații pe care le 
puteau plăti membrii săi. 
într-o zt însă lui Mor
gan îi veni o idee : „ce-ar 

își spuse el — să 
tenisul la posibl- 
noastre materia- 
se descotorosi, în 
rînd, de costisi- 
rachete. în locul

cumpărării de

îl ridică la înălțimea de 
2 metri. Trebuia însă o 
minge mai mare decît cea 
dc tenis. Morgan recurse 
atunci la o minge de bas
chet. Aceasta fiind însă 
prea grea, creatorul nou
lui joc îi scoase anvelopa 
și drept minge fu utili
zată 
Acum, 
altul: 
prea... 
efecte 
ruta pe jucători, îi scotea 
pur și simplu din sărite, 
uneori. în asemenea con- 
dițiuni, jocul începuse să 
nu mai placă, să-și piar
dă popularitatea. De a- 
ceea, Morgart se preocu
pă de confecționarea unei 
mingi speciale, care, ori
cum, costa mai puțin de
cît o rachetă de tenis!

Curînd, mai precis, în 
jurul anului 1900, voleiul 
trecu granițele Statelor 
Unite, poposind în Cana
da, Cuba și India. In Eu
ropa, voleiul a început 
să fie practicat imediat 
după terminarea primu
lui război mondial. Tot 
atunci, el și-a cucerit pri
mii simpatizanți și în 
țara noastră. Cele dintîi 
echipe au fost alcătuite 
din cîte 9 jucători, așe-

numai... camera, 
inconvenientul era 
mingea devenise 

ușoara și prinzînd 
neașteptate, îi de-

zați pe trei linii, cu pos
turi fixe. Nu exista o li
mitare a numărului de 
pase înainte de trecerea 
mingii peste plasă. După 
un timp, efectivul de ju
cători al unei echipe a 
fost redus la 6, dar pos
turile au continuat să 
rămînă fixe. O etapă im
portantă în istoria aces
tui frumos sport a fost 
marcat de 
rotarii jucătorilor și limi
tarea la 3 atingeri a 
mingii, înainte de trece
rea ei peste fileu.

Multă vreme, voleiul a 
fost considerat un simplu 
joc distractiv, de vacanță. 
Voleibaliștilor sovietici le 
revine în întregime meri
tul de a fi revoluționat a- 
cest joc, transfonnîndu-l 
într-un sport dinamic și 
atletic, capabil să capti
veze masele. Astăzi, cel 
mai bun volei se practică 
în țările socialiste, în 
Uniunea Sovietică, în R.S. 
Cehoslovacă, în R.P. Ro- 
mînă, în R.P. Bulgaria. 
Statele Unite, țara în care 
s-a născut acest joc, a 
rămas mult în urmă. în 
volei, ca și în alte spor
turi, în sport ca și $n alte 
domenii de activitate...

JACK BERARIU

introducerea
f

,1

i

I

apucat să se’ dezmeticeas
că bine de pe urma lovi
turii primite, cînd sau 
pomenit cu o pierdere 
mult mai importantă decît 
cele două puncte din cla
sament : întreaga ,, rețetă” 
a meciului, în valoare de 
9.250.000 franci vechi, tre
cuse din bugetul clubului 
in... buzunarele unor gang
steri care îl atacaseră pe 
casier în timp ce acesta se

de

Viitorii adversari

îndrepta spre 
tru a depune

Din toată 
a Ieșit bine... 
echipei. Nimeni nu s-a mai 
gîndit la el, nimeni nu i-a 
mai cerut socoteală, ca de- 
obicei, pentru înfrîngere.

o bancă pen* 
banii.

„povestea" 
antrenorul

fi 
adaptez 
litătile 
le?" El 
primul 
ioarele 
acestora urmau să fie fo
losite... palmele. (Era in
finit mai... ieftin!) Luă un 
fileu de tenis — acesta 
nu costa prea mult — și

CUGETĂRI

tărî.Ti

anti- 
dectt 

întreceri-
Cel care ocupau

Ingemar Johansson și Floyd Patterson, care 
la 13 martie vor încrucișa pentru a treia oară 
mănușile în lupta pentru titlul suprem Ia box la 
toate categoriile, au avut o primă „luare de con
tact" la New York cu prilejul semnării contrac
tului.

— Dacă aș reuși un astfel de upercut aș avea 
titlul în buzunar, spune Ingemar.

— Dacă... pare să răspundă campionul lumii.

• Dacă nu alergi cît 
ești sănătos, vei alerga 
cînd o să fii bolnav (Ho
ra {iu).

• Adevăratul sportiv 
caută frica pentru a o 
învinge, caută oboseala 
ca să o înfrîngă, caută 
obstacolul ca să-l bi
ruiască. (Pierre de Cou
bertin).
• Sportul te învață să 

cîștigi cinstit ; sportul

te învață să pierzi în 
mod demn. Astfel spor
tul te învață de toate — 
te învață să trăiești. 
(Ernest Hemingway).
• Brutalitatea și mă

iestria nu-și dau nicio
dată mîna. (Gene Tun- 
ney).

• Salutindu-1 pe ma- 
ratonist strigați-i „bra
vo!". Dar niciodată 
...bis! (Revista „Savoir 
vivre").

ropa,

DAN MIHAI, BUCU
REȘTI. - 1) în 1946, 10,2
pe 100 m era o perfor
manță foarte rară și chiar 
10,3 nu era obținut decît 
din cînd în cînd de marii 
sprinteri din vremea a- 
ceea. Acel 10,4 stabilit de 
ion Moina (și reeditat tot 
de el în 1947) reprezenta 
deci un rezultat foarte va
loros. — 2) Pînă la Olim
piada dte la Helsinki 
(1952), nici un sportiv ro- 
mîn nu cucerise o meda
lie de aur în cadrul aces
tor mari întreceri. Prima 
medalie olimpică de aur : 
Iosif Sîrbu.

ION MUREȘAN. LIPOVA. 
— Voinescu II (Niculae) e 
de fapt Voinescu... I, fi
ind mai mare* cu 2 ani (e 
născut la 4 iunie 1927) de
cît fratele său, Ion, bine
cunoscutul portar al echi
pei C.C.A. El activează a- 
cum la Metalurgistul Cu- 
gir. A jucat multă vreme 
în categoria A — ca îna
intaș — dar n-a fost se
lecționat niciodată în e- 
chipa națională.

toate categoriile, 
îl cucerise în 1937
Jimmy Bradock, el a ieșit 
învingător in toate întâl
nirile - oficiale sa» ami
cale — pe care le-a sus
ținut - 2) Intre anii 1941 
și 1946 nu s-a disputat 
campionat d'e fotbal in 
țara noastră. Reluarea în
trecerilor de campionat 
s-a făcut prin ediția 1946- 
1947, care a fost cîștigată 
de I.T.A. Arad. Printre e- 
chipele care au jucat în 
,.A atunci au fost și Pra- 
hova Ploiești și F. C. Cra
iova, care însă au retro
gradat. — 3) Pentru a se 
evita anumite aprecieri su
biective ale arbitrilor, la 
floretă s-a introdus în ul
timii ani arbitrajul elec
tric. Este vorba de un a- 
parat semnalizator care se 
află pe masa juriului și 
este in același timp în con
tact cu arma si îmbrăcă
mintea fiecărui trăgător, 
în momentul cînd inter
vine tușul, unui din cele 
două becuri — roșu 
verde — se aprind, 
contestă, dacă poți, 
cu adevărat se 
spune că vorbești

sau 
Mai 
Aici 

poate 
la...

ST. EUGEN, COMA- 
NEȘTI. - 1) Joe Louis a 
boxat pînă în 1949. In cei 
12 ani cît a deținut titlul 
de campion mondial ION POȘTAȘUL
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