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Candidata F.D.P. Aurora Bran s-a întîlnit cu alegătorii

Mîine începe în Capitală

TURNEUL INTERNATIONAL DE HOCHEI
PE GHEATA DOTAT CU „CUPA

Ieri după-amiază, ta școala 
elementară nr. 175 din raionul 
Grivița Roșe, a avut loc în- 
tilnirea alegătorilor din circum
scripția orășenească nr. 434, cu 
tovarășa Aurora Bran — maes- 
tră emerită a sportului la hand
bal — candidată în această 
circumscripție.

Numeroși alegători au luat 
cuvînhil pentru a sublinia încă 
o dată caracterul profund de
mocratic pe care îl au alegerile 
în țara noastră. Toți au amin
tit, de asemenea, despre măre
țele înfăptuiri care au loc, zi 
de zi, în toate regiunile patriei, 
faptul că la fiecare pas se sim
te grija părintească a partidu
lui pentru oamenii muncii.

— Să luăm doar cartierul 
nostru, și-a început cuvîntul 
muncitorul Carol Chiriac. „Gri- 
vița“ noastră este astăzi un vast 
șantier de construcții. Ceior

In fotografie : candidata Aurora Bran vorbind alegătorilor

peste 3.000 de apartamente 
date în folosință pînă acum în 
raionul nostru, în curînd li se 
vor adăuga altele. Aceasta este

S-a dat startul I
Desen de N. CLAUDIU

Lansarea în Uniunea Sovietică a unei stațiuni inter
planetare cosmice spre Venus a apropiat ziua împli
nirii visului omului de a se deplasa pe alte planete 
și a le cerceta.
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•O simplă privire aruncată a- 
supra graficului alăturat ne 
arată linia, ascendentă înre- 

’ gistrată de spartul luptelor 
din țara noastră în anii regi
mului democrat-popular.

înainte de 23 august 1944, 
cele clteva grupări sportive 
muncitorești cu secții de lupte 
erau lipsite de orice sprijin 
din partea oficialităților. Acea
sta, precum și lipsa de parti
cipare, pe plan internațional, 
a făcut ca sportul luptelor să 
nu se dezvolte, deși aveam nu

DIN CUPRINS:
UN NOU TURNEU 

INTERNATIONAL DE 
HANDBAL ÎN 7.

STEAGUL ROȘU BRA
SOV ÎSI FACE DEBU
TUL IN TURNEUL BAL
CANIC DE FOTBAL.

AMĂNUNTE ASUPRA 
JOCURILOR DE VOLEI 
DIN PROVINCIE.

RETURUL MECIULUI
DE BASCHET C.C.A.— 
VIRTUS BOLOGNA.

REPREZENTATIVA 
DE HOCHEI A CANA
DEI ÎNVINSĂ LA MOS
COVA.

doiar un exemplu, fără să mai 
amintim de casele fiecăruia din
tre noi în care s-a statornicit 
bunăstarea.

Alegătorii au făcut cu aceas
tă ocazie pi o serie de propu
neri menite să facă și mai în
floritoare viața oamenilor mun
cii din cartierul „Grivița Ro
șie". A luat a<poi cuvîntul can
didata Aurora Bran. Referin- 
du-se la însufleți tele ore de mun
că patriotică efectuate pînă a- 
cum în acest cartier, ea a ară
tat că și în continuare cu aju
torul cetățenilor se vor realiza 
lucruri frumoase.

L. 6.

ORAȘULUI
Patinoarul artificial din par

cul sportiv „23 August" din Ca
pitală găzduiește de mîine și 
pînă duminică o nouă și impor
tantă competiție internațională: 
cea de a iV-a ediție a „Gupei 
orașului București" la hochei 
pe gheață.

La întrecerile din acest an 
vor participa echipele Leningra
dului, Budapestei, Berlinului și 
două selecționate ale Capitalei, 
dintre care o formație de tine
ret.

Ieri a sosit în Capitală echipa 
Institutului de Căi Ferate din 
Leningrad, care activează în 
clasa A a campionatului unio
nal de hochei pe gheață. Con
ducătorul echipei, Iurii Dubravin 
ne-a- prezentat pe cei 17 jucă
tori ai formației: Anatolii Bog
danov (20) și Iurii Efimov (1) 
— portari ; Vitalii Mosiaghin
(8) , Valerij Dianov (7), Ivan 
Gurlov (3), Ghenadii Borovi
kov (2) — fundași; Evghenii 
Sturmin (12), Iurii Komarov
(5) — căpitanul echipei, Iurii 
Plehanov (13), Nikolai Bulanov
(9) , Gherman Grigoriev (10), 
Valerii Voronkov (17), Vladimir 
Karasiov (16), Anatolii Sidiakin
(6) , Evghenii Dobrovin (14), 
Ghenadii Kokorin (11) și Ghe
nadii Kokutin (15). In paranteze 
sînt notate numerele jucătorilor. 
Echipa sovietică este foarte tî- 
nără, media de vîrstă fiind de 
22 de ani.

In legătură cu turneul care 
va începe mîine, Iurii Dubravin 
ne-a declarat următoarele: 
„Sîntem foarte bucuroși că am 
fost invitați să participăm la 
această importantă competiție. 
Tinerii noștri jucători, în marea 
lor majoritate studenți la Insti-

BUCUREȘTI"
tutui de Căi Ferate, nu vor pre
cupeți nici un elort, pentru ca 
jucînd bine să poată intra în 
posesia trofeului orașului Bucu
rești.

Sîntem perfect convinși că 
dincolo de rezultatele care vor 
fi obținute pe gheața patinoa
rului din București, ceea ce con
tează în primul rînd este posi
bilitatea pe care o avem de a 
ne cunoaște, de a lega noi prie
tenii și de a le cimenta pe cele 
vechi".

Echipa 
Evghenii 
seară un
acomodare pe patinoarul 
parcul „23 August".

CONCURS DE ATLETISM 
LA SENFTENBERG

• Pa stadionul acoperit din 
orașul Senftenberg (RJ1. Germ»» 
nâ) a avut loc duminică un con
curs internațional do atMlmn la 
care au participat sportivi din 
B.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă șl 
R.D. Germană. Iată principalei» 
rezultate înregistrate: MASCU
LIN : 100 m :MandMk OLS. Ceho
slovacă) 10,7 sec. ; 3.000 m : Buh) 
(M>. Germană) 5^8,4 ; greutate I 
Piibal (B.S. Cehoslovacă) 14,73 m; 
triplu salt : Milctwrryk (R.F. 
Polonă) 15,32 m; lungime: Beer 
(R.D. Germană) 7,42 m; FEMININ: 
100 m: Baepke (BJ>. Germană) 
12J soc.; M m garduri: Richer* 
(RJ3. Germană) 113 sec.; lungime: 
Paluszklewiecz (B.D. Germană) 
5.77 m.
ECHIPA DE TENIS DE MASA 
A URS.S. PENTRU CAMPIO. 

NATELE MONDIALE

La Poiana Brașov

lii preajma campionatelor republicane de schi 
la probele alpine

POIANA BRAȘOV 13 (prin 
telefon). — La Poiana Brașov 
se simte atmosfera apropierii 
celei mai importante competiții 
interne a sezonului jubiliar de 
schi : campionatele republicane 
la probele alpine. Astăzi schio
rii s-au reîntîlnit pe pîrtiile din 
Kantzer. Sînt prezenți și schio-

In anii regimului democrat-popular

meroase talente. Un singur loc 
VI cucerit la J.O. din 1936 a 
constituit cel mai bun 
pe care l-au obținut 
1944 luptătorii romîni 
mondial.

Cu totul altfel se 
situația după eliberarea țării. 
La Helsinki, în 1952, reușim 
să cucerim trei locuri V. Este 
fără îndoială un frumos succes. 
Urmează ani de pregătiri, în 
condiții din ce în ce mai bune. 
Apoi, în 1956, în îndepărtata 
Australie, cucerim prima 
noastră medalie olimpică la 
lupte. Francisc Horvath ocupă 
locul III și obținem totodată 
un loc IV și două locuri VI.

In răstimpul celor patru ani, 
pînă la J.O. de la Roma, spor
tivii romîni s-au afirmat de

rezultat 
pînă în 
Pe pian

prezintă

plan mondial
nenumărate ori pe plan inter
național. La marile întreceri 
de la Basilica di Massenzio 
luptătorii noștri, bine pregătiți 
și însuflețiți de un înalt pa
triotism, au reușit să cuce
rească trei medalii olimpice și 
două locuri V. Prima noastră 
medalie olimpică de aur la 
lupte ne-a adus-o Dumitru 
Pîrvulescu. Am cucerit, de a- 
semenea, o medalie de argint, 
prin Ion Cernea și una de 
bronz prin Ion Țăranu.

Progresul înregistrat în spor-' 
tul luptelor este urmarea grijii 
și atenției permanente de care 
se bucură această disciplină 
în complexul activității de cul
tură fizică și sport din țara 
noastră îndrumată și sprijinită 
de partid.

rii fruntași Gh. Bălan, C, Tă
băraș, I. Zangor și A. Bătușa- 
ru care au participat recent la 
competițiile internaționale de 
la Zakopane. Ei sînt de altfel 
și protagoniști în lupta pen
tru titlurile de campioni în 
probele de seniori, mai ales, 
că au de partea lor atu-ul a 
două săptămîni de antrena
mente și pregătiri intense acu
mulate pe pîrtiile de la Zako
pane, unde atît concursul cît 
și instalațiile mecanice le-au 
înlesnit o pregătire susținută. 
Este foarte probabilă, și rein
trarea lui N. Pandrea, acci
dentat în timpul concursului 
de- la Megeve. Toți, acești 
schiori vor reprezenta Casa 
Ofițerilor din Brașov (antre
nor I. Cașa). Dinamo Brașov 
se pregătește sub conducerea 
antrenorului G. Roșculeț. Din 
lotul dinamoviștilor se remar
că printr-o pregătire tehnică 
mai bună Kurt Gohn, I. Letcă 
și N. Iovici care de altfel au 
și cîștigat probele alpine din 
cadrul campionatejor regiona
le desfășurate 
tămînii trecute 
șov.

sovietică, pregătită
Dzieiarski, a făcut 
ușor antrenament

de
a-
de 

din

(Continuare în pag. a 4.a)

A fost alcătuită echipa de tenis 
de masă a U.R.S.S. oare va par
ticipa la campionatele mondiale 
de la Pekin; Saunorls, Ghenadii 
Averin, S.” ‘
Ramanauskaite,
și Zintra 

înainte 
sportivii 
la două 
care vor avea loc In R.D. Germa
nă si R.P. Romînă.

(Agerpres)

Nikolai Novikov, Neiofa 
‘ " Sigvoe Paislarv
Lukina.
de a pleca la Pekin, 
sovietlei vor participa 
turnee internaționala

Duminica sportivă în imagini

Roxana Găbunea (Constructorul) a devenit campioană a țării 
la categoria 14—18 ani. Ial-o executînd o grațioasă săritură

Foto : B. Ciobann

Campionatele republicane de baschet sînt în plină desfășu
rare. Iată o fază din partida Constructorul—I.C.F., care «

avut loc în sala Dinamo din Capitală

Foto: T. Roibn
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(Continuare in pag a 5-a)

Performanțele obținute de luptătorii romîni cu prilejul Jo-urilor Olimpice

la, ăfîrșitul săp- 
la Poiana Bra-

J.O. 
igss

Semigreii Ion Ivan (Șc. sportivă U.C.F.S. Cîmpulung 
Muscel) și Emil Schnap (Progresul București) în plină ac
țiune... Meciul a fost cîștigcU de tînărul boxer din Cîmpulung 

Ivan (stingă)
Foto: B, Cioban»
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Să acordăm atenția cuvenită
cotizațiilorproblemei

ac-

l

Dezvoltarea și întărirea bazei 
materiale constituie una din prin
cipalele preocupări ale majorității 
consiliilor asociațiilor sportive. 
Străduindu-se să asigure mem
brilor săi cete mai bune con- 
dițiuni de 
sporturi, aceste

POVESTEA CELOR 9 MINUTE...

a practica diferite 
_r____ 7 S asociații gos
podăresc cu grijă bazele, materia
lul și echipamentul sportiv exis
tent și — în același timp, prîntr-o 
bună planificare a muncii — dez
voltă baza materială prin amena
jarea unor noi terenuri sportive 
simple. Totodată ele se străduiesc 
să-și îmbogățească inventarul ma
gaziilor de echipament și material 
sportiv.

Toate aceste lucruri necesită 
însă — în prealabil — situarea 
în centrul preocupărilor consiliilor 
asociațiilor sportive a organizării 
activității de strîngere a cotiza
țiilor. Această 
țiune, care consti
tuie principala sur
să de venituri din 
bugetul unei aso
ciații sportive, asi
gură pe de o parte 
o creștere a fondu
rilor, iar pe de altă 
parte o trainică

Din viata 
organizației 

noastre

parte o trainică legătură în- 
y tre consiliul asociației și membrii 
js U.C.F.S. Nu este deci întîmplă- 
y tor că tocmai acele consilii care 
« adună cu regularitate cotizațiile 
X înregistrează în activitatea lor 
» succese din ce în ce mai frumoa
se se. Sint concludente în această 
X direcție exemplele asociațiilor Teh- 
y nofrîg ‘ “................
§ tatea, 
X altele, 
y timp a 
K lizat o 
K între membrii U.C.F.S. și 
y liul asociației. 
K Dar, în afară de acest 
X organizatoric, realizarea și 
y șirea angajamentelor în ceea ce 
x privește strîngerea cotizațiilor con- 
X tribuie în mod direct la dezvol- 
y tarea activității sportive, prin 
« creșterea bazei materiale. Nu este 
X greu de înțeles că dacă o asocia- 
y ție sportivă, cum ar fi spre exem- 

piu asociația Gloria din Capitală, 
X desfășoară o rodnică activitate în 
y care sînt angrenați sute și sute 
K de oameni ai muncii, acest lucru 
X se realizează și datorită faptului 
y că zi de zi baza materială a aso- 
X ciăției crește și se întărește. Sec- 
X ții'e pe ramură de sport ale aces- 
y tei asociații au la dispoziția lor 
X echipament și material sportiv 
X bine întreținut, iar frumoasa bază 
v spo-tivă a asociației găzduiește 
>} zilnic antrenamentele diferițflor 
j sportivi. A. CALIN $

M i

și Electrica din Cluj, Sănă- 
Ceîmloza din București și 
unde prin stringerea la 

cotizațiilor sportive s-a rea- 
legătură permanentă și vie 

consi-

aspect 
depă

I

•Asemenea exemple sînt nume
roase în mișcarea noastră sporti
vă. Trebuie să arătăm însă că e- 
xistă și unele asociații sportive 
unde problema strîngerii la timp 
a cotizațiilor U.C.F.S. este negli
jată. Datorită acestui fapt activi
tatea acestor asociații sportive se 
limitează doar Ia una sau două 
secții pe ramură de sport restul 
fiind neglijate. Cit privește com
petițiile de mase — și în primul 
rînd campionatele asociațiilor spor
tive — realizările se situează mult 
sub nivelul posibilităților. Este 
cazul unora din asociațiile spor
tive din orașele Brașov, Timișoa
ra, Iași, Bacău, Roman, Piatra 
Neamț sau Cluj. în acest ultim 
oraș, spre exemplu, asociațiile 
sportive Record și Tractorul în 
ciuda posibilităților pe care Ie au 
desfășoară o activitate sporadică. 

Cotizațiile pe anul 
trecut nu s-au 
strins, datorită fap
tului că consiliile 
respective nu au 
nici măcar evidența 
membrilor U.C.F.S.

O situație proas
tă o întilnim și 

la alte asociații sportive, ale căror 
consilii dînd dovadă ds multă u- 
șurință în executarea bugetului se 
angajează în cheltuieli care depă
șesc veniturile. Fără să se stră
duiască să încaseze cotizațiile 
U.C.F.S. aceste consilii plătesc sa
larii sau chirii pentru baze spor
tive, fiind apoi obligate să con
sume pentru acoperirea acestor 
cheltuieli și cotele ce revin din 
partea sindicatului.

Asemenea cazuri sânt izolate, 
dar ele ne arată că în mentalita
tea unor activiști sportivi mai dăi
nuie racila comodității și a negli
jării sarcinilor. Printre acestea un 
loc de frunte trebuie să-1 ocupe 
strîngerea la timp a cotizațiilor 
U.C.F.S. Un rol important în li
chidarea acestor lipsuri revine în 
primul rînd consiliilor U.C.F.S. 

care au datoria de a îndruma aso
ciațiile sportive să-și organizeze 
astfel munca și să planifice în 
așa fel activitatea membrilor con
siliului incit strîngerea cotizațiilor 
U.C.F.S. să se efectueze ritmic și 
să constituie una din principalele 
surse de venituri ale asociației 
sportive. Realizind în bune con
dițiuni această sarcină se contri
buie în mod direct Ia creșterea ac
tivității sportive, la răspindirea 
sportului în rîndurile oamenilor 
muncii.

Qînd a ajuns la IPROCHIM vestea 
introducerii gimnasticii în producție, 
nit se poate spune ca numărul celor 
care s-au bucurat, a fost prea mare. 
Au început discuții contradictorii în

i

J'cntru nouă minute toți salariații fie la IPROCHIM au program comun: gim 
naslica in producție. In clișeul nostru, la atelierul ,,construcții metalice”, proiec- 

tanții execută mișcările comandate prin stația de radioficare

tre tineri și cei mai în vîrstă, discuții 
care s-au încheiat cu aminarea înce
perii primului program.

Asta se petrecea prin octombrie tre
cut. In acele zile inginerul-. Gheorghe 
Gavăt — care fusese numit de cnrînd 
instructor coordonator pentru gimnas
tica în producție — își împărțea timpul 
între munca lui de proiectant princi
pal și o necontenită alergare prin a- 
telierele instituției, pentru a lamuri 
dt de necesar este acest fel de gim
nastică. Dar oamenii se lăsau greu 
convinși și nu o dată inginerul Ga
văt era luat „peste picior" :

— Ce tot umbli, tovarășe inginer ?1 
Dacă n-ai de lucru în atelierul dumi- 
tale, hai la noi, că este... Său, te-ai... 
„reprofilat"?

Inginerul nu lua în seamă micile 
„amabilități" ale colegilor. Știa că 
trebuie să-și îndeplinească sarcina. Și 
acolo unde n-a răzbit singur, i-a ve
nit în ajutor organizația de partid. Pu
țin timp după aceea, s-a trecut la al
cătuirea primului program. începutul 
fusese făcut. Magnetofonul a înregis
trat un grup de exerciții împreună cu 
o melodie vioaie, antrenantă. Și pri
mele zile au însemnat primele succe
se : toți 6alariații instituției executau 
Ia ora 11 timp de 9 minute exercițiile 
transmise prin stația de radioficare.

De atunci, în fiecare zi la ora sta
bilită, prin geamurile larg deschise 
răzbate pînă în stradă o melodie vioaie, 
însoțită de comenzi scurte: un, doi... 
un, doi... Să pătrundem în aceste mo
mente într-unul din atelierele rle lu
cru de la IPROCHIM. In oricare. De 
pildă, la „construcții metalice". In 
mijlocul atelierului, proiectanți de di- 

feiite vîrste execută comenzile scurte 
primite prin stație. Cu ajutorul tova
rășului Petre Varlaam, șeful atelieru
lui, recunoaștem pe tovarășii Mircea 
Roman, Stela Ritsen, Richard Brătan,

Foto : B. Ciobanii

Lili Rosner și ceilalți, care fac cu 
convingere programul cerut. Despre 
eficacitatea gimnasticii în producție, 
despre absoluta ei necesitate după un

Spartach'ada de iarnă a tineretului

Ultimele întreceri ale etapei I
piuțe: 2984. Urmează în ... „clasa
ment" schiorii (1267), șahiștii (987)

• Peste 9200 de tineri >— dintre 
care 2260 de fete — din satele raio
nului Bîirlad au participat pînă în 
prezent la întrecerile etapei pe aso
ciație a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Cei mai numeroși și mai 
bine pregătiți cpncurenți au fost spor
tivii din asociațiile Victoria (comuna 
Bogdănești), Flacăra (Puiești), Spi
cul (Dragalina), Mecanizatorul (Bîr- 
lad) și altele.

S. Eliade — corespondent

• în raionul Agnita 5200 de spor
tivi au participat la întrecerile primei 
etape a Spartachiadei. Tn prezent, în 
cele 47 de asociații sportive din ra
ion se fac intense pregătiri pentru 
etapa a doua a acestei mari compe
tiții sportive de mase.

loan Vulcan — corespondent

• Aproape 12.000 de tineri și tine
re din raionul Sf. Gheorghe s-au în
trecut pînă acum în cadrul etapei pe 
asociație. Această cifră dovedește 
marea popularitate de care se bucură 
întrecerile Spartachiadei în raionul 
nostru. Cei mai mulți participant au 
fost înregistrați în probele de să- 

timp îndelungat de aplecare asupra 
planșetei de desen, îți va vorbi fie
care dintre acești tovarăși.

— „La început nu prea voiam să 
fac gimnastică. Ziceam că m-or ride 
copiii ăștia că m-apuc la batrînețe să 
fac gimnastică. Dar drept să spun, 
acum dacă n-aș face o zi gimnastică 
cred să aș înțepeni lingă planșetă", 
ne spune tovarășa Sanda Angeiescu, 
o femeie trecută de mult de prima 
tinerețe.

...Inginerul Gavăt nu mai aleargă 
acum prin ateliere să vada daca se 
face sau nu gimnastică. Oamenii s-au 
convins de necesitatea ei. O așteaptă 
cu aceeași nerăbdare atit sportivii de 
performanță ca Mihaela Lăzaroiu, Vla
dimir Liv.șneschi, Rodica Reicher' sau 
Veronica f'ezi cît și tovarăși ca Sanda 
Angeiescu sau Petre Varjaarn care 
n-au făcut vreodată sport.

Despre greutățile începutului nu se 
prea vorbește la IPROCHIM. Succe
sele obținute, le-au șters. Alai degra
bă ți se va spune ca in ultimul timp 
mai multe' instituții cu profil asernă- 
nător din București au cerut amănunte 
in legătură cu alcătuirea programului 
de gimnastică, a desfășurării Ini in 
bune condițiuni. La toate acestea, in
ginerului Gavăț, îi crețite inima. înce
putul a fost făcut. Există o experiență 
care poate fi transmisă și altora.

LUCIA COLEȘ

ș.a.
Z. Papp — corespondent

• In satele și comunele regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară se desfă
șoară o vie activitate în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. Pînă 
acum au participat la întreceri peste 
83.000 de tineri, dintre care 21.500 
fete. Cele mai bune rezultate in ceea 
ce privește participarea tinerilor la 
întreceri au fost obținute în raioa
nele Tg. Mureș, Ciuc, Odorhei, Re
ghin și Luduș.

V. Nagy și 1. Păuș — coresp.

• De o mare popularitate s-au bu
curat întrecerile de schi din Cadru! 
Spartachiadei, organizate în orașul 
Azuga. Un rol important în organi
zarea întrecerilor l-a avut centrul 
de schi pentru copii organizat de fe
derația de specialitate și condus, în 
orașul nostru, de tov. Nicolae Ezaru. 
S-au remarcat în mod deosebit pen
tru performanțele obținute, tinerii : 
Gheorghe Voicu, Mircea Burlacu, 
Andrei Debreț, Mariana Bălănescu, 
Mariana Pascu ș.a.

Gh. Ghimbășanu — corespondent

Din munca asociațiilor sportive

O „liniște" scump plătită...
I In orașul Cluj există numeroase a- 
eociații sportive cu o rodnică activi
tate. Sînt cunoscute astfel succesele 
pe care le obțin în munca lor o serie 
de asociații sportive cum ar fi Teh- 
nofrig, Poligrafia, Flacăra, Electrica, 
Terapia, Voința și altele. Organizîn- 
«fti-și bine munca, consiliile acestor 
asociații au reușit să angreneze un 
•nare număr de tineri și vîrstnici în 
activitatea sportivă, asigurîndu-le în 
același timp cele mai bune condițiuni 
de a practica diferite sporturi. Nu 
trece o singură zi, fie vara sau iarna, 
fără ca membrii U.C.F.S. din cadrul 
acestor asociații să nil ia parte la di
ferite întreceri de mase sau ta cam
pionatele orășenești și raionale.

Din păcate însă, In acest oraș mai 
»înt și asociații unde realizările se 
situează sub nivelul posibilităților e- 
xistente. Cauzele care au determinat 
'această stare , de lucruri sînt multiple. 
Dar toate își au rădăcina în proa
sta planificare a activității. In acest 
sens concludent este felul în care au 
fost întocmite unele planuri de muncă 
ți bugetele asociațiilor respective. Alcă
tuite birocratic, fără să se țină seama 
de posibilitățile existente și fără să 
fie în așa fel orientate îneît să 
poată constitui puncte de plecare pen
tru dezvoltarea și întărirea activității 
sportive, aceste documente de bază 
«filectă olt se poate de clar un stil 
țjk*  muncă defectuos.
■j^Să luăm <ăteva exemple privind fe- 
jfel în care a fost întocmit și executat 
Ihigtuî t»or asociații pe anlil trecut. 
JȚSWtsl, hi bugetul aeociației sportive 
’ir—---------------------------------------

SPORTUL POPULAR
Wg. a Mr. 3771

Corvinul, organizată pe lingă sfatul 
popular regional, se poate întîlni o 
situație ieșită din comun. Consiliul 
acestei asociații (președinte Gh. Mol
dovan, secretar Florian Mailatescu) a 
acceptat să cheltuiască stima de 
16.000 lei pentru salarii (instructor 
sportiv, contabil, magaziner) în timp

I

O sită

ce pe tot anul a realizat din cotizații 
abia 4.147 lei. Și cum cei trei salariați 
trebuiau neapărat plătiți, diferența a 
fost suportată din cota sindicală, în 
dauna întăririi bazei materiale a ac
tivității sportive. Același lucru se 
poate constata și la asociația spor
tivă Spartac, organizată pe Kngă w>- 

treprinderile comerciale din oraș. Deși 
și-a prevăzut să realizeze în anul 1960 
stena de lei 16.000 din cotizații, con
siliul acestei asociații — recent re
organizat — nu a reușit să strîngă 
decît 6.652 lei de la cei 1.313 membri 
U.C.F.S. In ciuda acestui fapt consi
liul asociației a plătit în anul 1960 

wd...
Desen de AL. CLENCI U

salarii în valoare de peste 15.000 lei. 
nnui instructor sportiv cu normă în
treagă și alte... jumătăți de normă.

S-ar putea crede că aceste două 
asociații sportive desfășoară o atit de 
rodnică activitate îneît să fie neapă
rat necesară salarizarea a trei oameni 
pentru rezolvarea problemelor. In rea

litate, lucrurile nu stau chiar așa. 
Spre exemplu, cei doi instructori spor
tivi Martin Nagy (Corvinul). și Adam 
Hilf (Spartac) se ocupă mai mult de 
probleme gospodărești, deoarece cele 
două asociații nu se pot mîndri nici 
cu prea multe secții pe ramură de 
spori și nici Cu o activitate atit de 
bogată, îneît să justifice salarizarea 
unor instructori sportivi.

Aci este vorba mai mult de como
ditatea consiliilor respective. Dornice 
să fie cît mai „liniștite", să nu aibă 
multă bătaie de cap, aceste consilii 
au găsit... soluția de a scăpa de sar
cini : salarizarea unui instructor spor
tiv, a unui contabil etc. In felul a- 
cesta are cine să rezolve toate proble
mele, începînd cu cele financiare și 
terminînd cu cele organizatorice.

Aceeași comoditate întilnim și la 
asociația sportivă Sănătatea, organi
zată pe lingă instituțiile sanitare din 
Cluj. Aci, cu toate că numărul mem
brilor U.C.F.S. nu reprezintă nici 10 
la sută din totalul salariaților (dato
rită acestui fapt abia s-aU strins anul 
trecut 3.600 lei din cotizații. U.C.F.S.) 
s-a acceptat totuși să se plătească 
9.600 lei salariu instructorului sportiv 
Vasile Huzea.

Toate aceste lucruri arată, așa după 
cum spuneam mai sus, pînă unde 
poate merge comoditatea, ușurința cu 
care membrii consiliilor acestor aso
ciații sportive privesc încrederea oe 
care le-au acordat-o tovarășii de 
muncă. Pentru ca membrii acestor con
silii să fie „liniștiți" ei plătesc sume 
mari de bani unor instructori spor
tivi care nu fac prea multă treabă 
pentru mișcarea sportivă, instructori a 
căror activitate ar trebui concentrată 
în asociațiile mari, acolo unde, într-a- 
devăr este necesară prezența lor. Nu 
este oare timoul ca această „liniște" 
— scump plătită I — să lie totuși 
„tulburată" ?.

• Tinerii sportivi din Lugoj sau 
întrecut cu mult entuziasm în cadrul 
primei etape a Spartachiadei de iar
nă a tineretului. La întrecerile de șah, 
gimnastică, tenis de masă, patinaj, 
haltere și trîntă au fost prezenji peste 
4300 de sportivi. S-au remarcat cu 
acest prilej asociațiile sportive Voin
ța Lugoj, Știința, Școala textilă, 
Școala nr. 5 și altele.

I. Leș — corespondent

ȘTIAȚI CĂ...
...în regiunea Galați numărul de 

purtători ai insignei G.M.A. a cre
scut de la 28.499 (în anul 1956) 
la 83.627, în prezent ?

...în aceeași regiune, numărul spor
tivilor clasificați a crescut', de la 973, 
citi erau in anul 1956, la 2.644, in 
prezent ?

...în regiunea București, în luna 
ianuarie a.c. au luat ființă nouă 
asociații sportive care cuprind în 
secțiile lor 1.092 membri U.C.F.S.?i

...peste 990 de tineri și tinere s-au 
înscris in U.C.F.S. cu prilejul creării 
a patru noi asociații sportive in re
giunea Dobrogea ?

...în ultimele trei luni. în regiunea 
Maramureș peste 3.640 de oameni 
a;i muncii au devenit membri U.C.F.S. 
și au început să practice cu regu
laritate diferite discipline sportive ?

...la spartul inttecerilor din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului s-au. 
prezentat peste 13.000 de tineri și ti
nere din asociațiile sportive din raionul 
Cimpulung Muscel ?



Sportul, mijloc educativ și recreativ
Mai trebuie oare arătat marele folos pe care-1 

aduce sănătății omului practicarea regulată a exer- 
ciții'lor fizice și a sportului ? Tema a fost dezbătută 
nu o dată, i-au fost consacrate numeroase studii 
și cercetări. Dar, pe lingă rolul pe care-1 joaca

in întărirea sănătății, sportul este un excelent mijloc 
de educație și recreare. Și pentru că exemplul 
personal este totdeauna elocvent, dăm cuvintul in 
rindurile de mai jos la trei dintre sutele și sutele 
de mii de iubitori ai sportului din patria noastră.

Candidați! F. D. P.

de ani...

Veniți cu noi în excursie!...

Lu sfirșitul unei săptămîni de lucru, ex 
de excursioniști urcînd spre: Vîrful

„aleGere*. S-a în ti rupi ut deseori ca sîm- 
băta si plecăm cu sutele în excursie. 
Au mers cu noi și membrii familiilor. A ! 
joși minunat

In una din duminicile trecute,
am plecat din nou. La Predeal.
Cu acest prilej ne-ctm trecut și
norma de schi pentru Spartachiada
de iarnă a tineretului, l'oia bună a 
domnit de la plecare. Noaptea am pe
trecut-o la casa de odihnă „Curai man”. 
Ptnă spre miezul nopții s-au auzit cîntecc. | 
Deseori iau cu mine și acordeonul. Mu
tica face, plimbarea și mai plăcută. Di- • 
mineafa am pornit sp.re Ciubucet. Acolo, 
cîteva clipe de odihnă, apoi, — pe pîrtia 
de schi. Aerul acela curat,, care simți 
cum îți dă forțe noi. decorul splendid 
al iernii în munți, neînchipuit de frumos, 
toate făceau să ne pară rău că seara 
începea — inevitabil — să pună stă-

Dacă te afli într-o sîmbâtă după-a- 
miaju pe peronul Gării de Nord din 
Capitală, o să vezi trenuri pregătite 
de plecare, mai numeroase ca de obicei. 
La sfirșitul fiecărei săptămîni curse 
speciale duc cu ele pe oamenii muncii 
— mereu mai mul ți — spre locurile 
pitorești ale patriei. După zilele de mun
că mii și mii de tineri și vîrstnîci iau 
drumul munților pentru a petrece clipe 
de destindere și odihnă In excursie.

dă număr și eu printre cei care iubesc 
drumeția. Har se întîmplă să rămîn du
minica acasă, în București. Am îndrăgit 
turismul, încă de la vîrsla de 15 ani. 
Îmi amintesc cu plăcere de prima ieșire 
„pe teren”, în aerul proaspăt și odihni
tor al muntelui. Era în iarna lui 1946.

cursia este binevenită. In clișeu, un grup 
cu Dor. Pîrtia de schi îi așteaptă...

Foto: B. Ciobanu

peisajului m-au încîntat. Și de atunci 
plecările în munți sau în alte regiuni 
ale țării au început să fie obișnuite. Cu 
prilejul acestor excursii am putut afla 
tot mai multe lucruri noi, am putut 
să cunosc frumusețile patriei, monu
mentele istorice,, marile realizări ale re
gimului nostru democrat-popular.

Frumoasele excursii pe care le-am 
făcut, mi-au purtat pașii în Bucegi, 
la Poiana Brașov, Muntele Roșu, în 
Deltă. Am vizitat, de asemenea, Lacul 
Roșu, Bicazul, cu impunătorul său baraj 
și lac de acumulare. Am luat parte 
chiar la an concurs de orientare turistică 
în R. P. Ungară. în anul 1958.

Turismul a luat amploare la nai la

pinire pe stațiune. La întoarcere, după 
o zi petrecută astfel, ne simțeam mai 
tineri, bine dispuși. Luni începeam o 
nouă săptămînă de lucru cu forțe sporite, 
gîndindu-ne, bineînțeles, la excursia de 
sîmbăta viitoare. O.N.T.-ul ne-a și pre
gătit trenul special. Ne așteaptă munții, 
cabana, locurile mi pupate pe care în anii 
aceștia de viață liberă, fiecare are po
sibilitatea să le viziteze. Prin grija par
tidului și a guvernului oamenii muncii 
își pot cunoaște astăzi țara, se bucură 
din plin de neasemuitele ci frumuseți. 
Iată de ce aproape în fiecare sîmbâtă 
după-amiază mă puteți întîlni în gară, 
gata de plecare. Pentru o zi, zgomotul 
mașinilor din ateliere, freamătul orașu- 
lr* răm?n denarte...

NICOLAE TEODORESCU
electrician, atelierele C.F.R.

„Grivija Roșie*

„Este fruntașă în muncă..." 
„Are o comportare exemplară 
pe terenul de sport..." „Este o 
fată vrednică, plină de grijă 
față de nevoile gospodărești ale 
cartierului..."

lată numai cîteva din apre
cierile cetățenilor care au luat 
cuvîntul la adunarea cînd Ar- 
vera Vasiu a fost propusă can
didată a Frontului Democrației 
Populare în circumscripția .elec
torală nr. 82 a Sfatului popu
lar orășenesc din Arări.

S-o cunoaștem pe această fî- 
nără căreia la 23 de ani i s-a 
făcut înalta cinste de a candida 
în alegerile de deputați pentru 
Sfatul popular al orașului de 
pe Mureș.

Pentru Arvera Vasiu vorliesc 
faptele. Confro'oarea de calitate 
de la fabrica „Teba" și-a cu
cerit stima și aprecierea una
nimă nentru că munca ej este 
intr-adevăr de calitate. Prin 
fața ochilor ageri ai Arverei se 
desfășoară kilometri de pînze- 
turi iar ea, atentă, descoperă 
cele mai mici defecte de impri
mare sau țesut. De la rampa 
ei sulurile de „Borsec". „Sîl- 
viana" sau „Florella" pleacă 
totdeauna spre magazie fără 
nici un defect.

Ca și alți neniimărați tineri 
ai patriei noastre libere, Arvera 
a îndrăgit sportul. La 18 ani 
ă început să joace handbal în 
echipa fabricii Teba. Și-a găsit 
apoi o a doua vocație în cano
tajul academic. In 1956 și 1957

a concurat la finalele campiona
tului republican fiind componen
tă a echipajelor de schit 44-1 
și 8-ț-l. Ambele sporturi îi sînt 
însă la fel de dragi și Arvera 
n-ar putea spune astăzi dacă 
iubește mai mult vîsla grea sau 
mingea ușoară.

Munca, sportul, preocupările 
culturale și obștești se împle
tesc în viața tinerei fete. Pen
tru hărnicia și modestia ei, ute- 
mista Arvera Vasiu este iubită 
și prețuită. Semnul prețuirii ce
lor ce o cunosc s-a văzut în 
propunerea făcută. Arvera Va
siu s-a angajat să le îndreptă
țească alegerea. Șj tînăra mun
citoare a arătat totdeauna că 
știe să-și ducă la capăt anga
jamentele

LA OM DESTOINIC

Plecasem cu școala profesională la un 
concurs de schi la Predeal. Frumusețile

Cite îmi se pot afla 
într-o călătorie!

Se spune că o călătorie face tot 
attt cit lectura unei cărți. Dacă nu 
mai mult...

)e aceasta m-am convins niiodată.. 
Si, cu toate că meciurile din campio
nat erau scopul principal al deplasări
lor noastre, am găsit timp ca să. or
ganizăm plimbări și vizite în orașele 
gazdă, pentru a vizita muzee, expozi
ții, instituții culturale (teatre, biblio
teci etc.).

•'ie că am mers la Timișoara, Con
stanța, lași, Brașov, fie la Galați, 
Petroșani, Sibiu sau Ploiești, de fie
care dată- am avut posibilitatea să 
acumulez noi și noi cunoștințe, să-mi 
ridic nivelul cultural. De pildă, la 
Sibiu ne-am oprit cu deosebit interes 
la muzeul „Bruckenthal", ce adăpos
tește nenumărate comori de artă. Pîn- 
zele de aici m-au ajutat să-mi dezvolt 
gustul pentru frumos, pentru pictură, 
să cunosc din operele unor maeștri ai 
pen-lului.. lini amintesc cu deosebită 
plăcere de vizita pe care am făcut-o 
la acvariul ,,Dr. Borcea" de la Con
stanța. Deși îmi erau cunoscute spe
ciile de pești din anele țării, acvariul 
mi-a lărgit mult orizontul cunoștin
țelor ihtiologice. Vizita la acvariu, 
pe care am repetat-o ori de cîte ori 
am mers în orașul de pe țărmul 'nă
rii, a fost o invitație ca să cerc tez 
mai îndeaproape literatura de specia
litate.

recutul cultural al lașului și înflo- 
ritoarea lui dezvoltare din zilele noas
tre, le-am cunoscut și mai bine cu 
ocazia întîlnirilor susținute în acest 
bătrîn și totuși tînăr oraș moldovean. 
Aici am vizitat Universitatea, monu
mentele de artă ale orașului, Copoul 
și alte locuri de care sînt legate 
amintirile lui Eminescu, Creangă, Sa- 
doveanu și ale multor poeți și scriitori 
de frunte ai literaturii noastre clasice.

In acest fel, fiecare deplasare în 
țară mi-a îmbogățit cunoștințele cul
turale. Și mai sînt atîtea lucruri de 
văzut... De aceea socotesc că orga
nizarea vizionării în colectiv a diferi
telor lăcașuri ale culturii — tot mai 
numeroase în anii de după eliberare 
— din orașele unde poposesc sportivii, 
este un mijloc eficace de ridicare a 
nivelului lor cultural.. Ei vor cunoaște 
și mai bine frumusețile patriei, como
rile de artă ale poporului nostru,, pe 
care le iubim și le prețuim. Este în 
același timp un bun prilej de a afla 
aspecte noi din viața pe care poporul 
nostru și-o făurește sub conducerea 
partidului iubit.

Incț. MARCEL RUSE5CU 
maestru al sportului la volei

CE INSE4MN4 JOCUL
„PASA RELELE ȘI PISICA66?

In programul de activitate a grădiniței 
noastre, ora de educație fizică ocupă 
un loc însemnat. Copiii o așteaptă cu 
nerăbdare — ea se face în primele ore 
ale dimineții — iar de buna ei desfă
șurare depinde în mare măsură voioșia 
celor mici în tot cursul zilei. Despre 
felul cum orele de sport ajută la dez
voltarea fizică a copiilor, la formarea 
caracterului lor, am să vorbesc descriind 
unul dintre numeroasele noastre jocuri: 
„ Păsăret ele și pi si ca”...

Ca toți sportivii, copiii se prezintă la 
întrecere în maiou, chiloți și papuci. 
După ce se dă raportul, începe încălzirea: 
pas de marș (se ocolește sala de cîteva. 
ori) mers pe vîrf — călcii (capul sus, 
ținuta perfectă), alergare, după care 
urmează cîteva exerciții de gimnastică. 
Mișcări de trunchi („elefantul bea apă”), 
ghemuiri („pisica miaună”) ș.a. După 
cum observați, jocul, ca și exercițiile 
de gimnastica au denumiri sugestive, 
atractive, pe înțelesul celor mici

In sfîrșit, începe mult așteptata în
trecere, partea fundamentală a orei de 
sport. Cîteva scaune indică „pomii** 
unde stau cocoțate „păsărelele” (copiii), 
iar 3—4 cercuri desenate cu creta re
prezintă „casele pisicilor**. Arbitru — 
bineînțeles — sînt eu. Jocul e destul 
de simplu. Ce se urmărește, însă, prin 
el? Am să continui cu desfășurarea în
trecerii și în paranteze voi trece ceea ce 
ne interesează.

La un semnal de al meu, „păsărelele 
încep să zboare (săritură cu brațele în
tinse). Se mișcă de colo-colo minvnd

ciuguli rea unor grăunțe (mișcări de trun
chi, ghemui rc). S-ar părea că nici nu 
le pasă de prezența „pisicilor** (adver
sarii lor în cazul nostru). Acestea însă 
sînt tare viclene (par numai, fiindcă în 
„casa pisicii” punem pe cei mai timizi 
copii, spre a le dezvolta curajul. încre
derea în forjele proprii), se' fac că 
dorm (stă pini rea de sine), dar mișcă 
din urechi'la cel mai mic zgomot (pentru 
ca jocul să fie mai atractiv și mai au
tentic, „pisicile” au urechi de hîrtie. iar 
„păsărelele” aripioare de carton).

La an moment dat ^pisicil'e**' se reped 
(hotărîre, abilitate. îndrăzneală) la paș
nicii* „păsărele”. Acestea însă se apără 
un timp (mișcări de brațe, acționarea în 
colectiv, lupta pentru culorile grupei din 
care face parte) apoi zboară din nou in 
„copaci** (alergarea și că} ararea)... 
jocul se reia. După * ce.. întrecerea a luat 
sfîrșit, cei mai buni (printre care se 
numără și Elena Moraru, Petri șor Enă- 
chesctt, Gabriel Georgescu ș.a.) primesc 
trofee. La grădinița noastră se dau 
stegulețe. Și copiii se mî adrese tare 
mult cu ele!...

Nu știu dacă prin această povestire 
sumară am reușit să exemplific caracte
rul educatîv-instructiv al spori ului 
în grădinița noastră. Dar, dacă nu am 
izbutit, vă rugăm să nc. faceți o vizită, 
și să asistați la o oră de educație fizică 
cu cei mai mici sporiiti^..

GEORGETA REMETEANU 
educatoare la grădinița de copii 

a întreprinderii „Viscolii**

Cetățenii orașului Constanța 
au prim.it cu multă însuflețire 
propunerea drept candidat în

circumscripția electorala nr. 2 
pentru alegerile de deputați în

sfaturile populare a cunoscu
tului arbitru de fotbal Zaha- 
ria Drăghici.

Biografia tovarășului Zaha- 
ria Drăghici este . semnifica
tivă. A lucrat cp ani în urmă 
ca muncitor turnător la S.N.M. 
Un muncitor harnic, prețuit 
de întregulcolectiv . al șantie
relor. Datorită capacității sale, 
a spiritului său organizatoric 
tovarășul Zaharia Drăghici a 
fost numit apoi director al 
I.M.P.L., funcție de mare răs
pundere pe care o deține și 
azi.

In afara activității profesio
nale, tovarășul Zaharia Dră
ghici se bucură de o largă a- 
preciere și ca bun gospodar 
și activist sportiv. El este 
unul din bunii arbitri de fot
bal de categorie A. adueîndu-și 
contribuția la ridicarea cali
tății sportului cu' balonul ro
tund din țara noastră, la e- 
ducarea tineretului în spiritul 
moralei comuniste.

DIN POȘTĂ ZILEI

„Iepurașii?*' aii ieșit să se joace... ^înătorii” (cei de după scaune) le 
urmăresc însă fiecare pas

„Fază” din jocul „Vînătorii și iepurașii* ce se desfășoară în oțele de edu
cație fizică la grădinița de copii a întreprinderii „Viscofil”.

Folk); B. Ciobanu,

FOTBALIȘTII SE ÎNTREC LA 
ALTE DISCIPLINE

Jucătorii echipelor de fotbal Steagul 
roșu și Tractorul din Brașov, care își 
continuă pregătirile în vederea reluării 
campionatului republican, s-au întîlnit 
în cadrul unor întreceri de volei, bas
chet, șah și tenis de masă. Iată re
zultatele : șah : Steagul roșu — Trac
torul 8—2; tenis de masa: Steagul 
roșu — Tractorul 7-^3; volei: Trac
torul I — Steagul roșu I 2—0; Trac
torul II — Steagul rO'u II 1—2; 
baschet: Tractorul — Steagul roșu 
44 —22.

Asemenea întreceri prietenești se vor 
mai organiza între snortivii celor
două .echipe de fotbal. Viitoarea întil-
nire este .programată la handbal. Ini
țiativa acestor întîlniri aparține celor
doi antrenori, = Silviu Ploeșteânu și
Vladimir Grosari..

G. Măzgăreanu, coresp.

BOGATA ACTIVITATE 
COMPETIȚIONALA LA SCHI

® Tn. orașul Suceava s-a desfășurat 
primul concurs de schi din actualul 
sezon. La întreceri au participat a- 
proape 80 de schiori din asociațiile 
sportive Străduința. Spartac, Voința, 
Fulgerul, Surdo-muți, Știința, și Forța 
Ipotești. Cele trei protie ale concursu
lui au fost clștigate de junioara Maria 
Senie (3 km), juniorul Eugen Afănă- 
soaie (5 km) și Mir cea Grosu (8 km) 
la. seniori... ...

. De. ..asemenea,. ;.pe pîrtia de lingă 
irambuliiîa dirt Vatra Doritei ș-a des

fășurat un concurs de cohorîre, la care 
au participat schiori din orașul și 
raionul V. Dornei. La juniori, pe pri
mul loc s-a clasat Ilie Viorel (Șc. sp. 
IJ.C.F.S. V. Dornei), iar la seniori 
Virgil Lipețchi (lacobeni).

C. Alexa, coresp. regional

• 70 de tineri dintre care 20 fete 
s-au întrecut in cadrul concursului 
desfășurat la Bîrnova, raionul Iași. 
După două zile de întreceri viu dis
putate, primele locuri au revenit ur
mătorilor schiori și schioare: ju
nioare 3.000 in: Eugenia Dohre (Ne
grești); senioare 3.000 tn: Margareta 
Băditiță (lași); juniori 5.000 m: C. 
Gheorghiu (Negrești); seniori 10.000 
m: Paul Trofiri (Vaslui); ștafetă
mixtă : raionul Hirlău.

Petre Godrea, coresp. regional

UN EXEMPLU DEMN DE 
URMAT

Membrii asociației sportive Recolta 
din comuna Cosia, raionul Găești, 
și-au asigurat din resurse proprii ma
terialele necesare participării la între
cerile Spartachiadei de iarnă. Astfel, 
tinerii sportivi săteni, în frunte cu 
Vasile Staicu și Ion Mușat, au con-: 
fecționat 30 de șahuri, 20 perechi de 
schiuri și 15 săniuțe, astfel că un nu
măr de aproape. 300 de tineri și tinere 
au putut să-și dispute întîietatea în 
cadrul concursurilor Spartachiadei de 
iarnă.

Traian Barbălată, coresp.
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Vineri, începe în sala Floreasca 
un nou turneu international»

Bune «picii ia incepntj Pregătirea trăgătorului
în perioada actualăde sezon competițional

Nici săptămîna aceasta iubitorii de 
handbal în 7 nu vor avea „repaus". 
Vineri, sîmbătă și duminică, sala 
Floreasca va găzdui noi și interesan
te întîlniri internaționale.

Așa cum am mai anunțat, clubul 
sportiv Rapid, organizează, în cin
stea zilei de 16 Februarie, un inte
resant turneu international. Simpla 
enumerare a echipelor participante 
este edificatoare în acest sens. Vor 
fi prezente: Lokomotiv Odesa (fe
minini. Lokomotiv Leipzig (feminin

și masculin), Zelesniciar Novi Sad 
(feminin și masculin), S.J.I.K. Hal- 
singborg (masculin) și bineînțeles 
cele două formații rapidiste.

Fără îndoială că spectatorii vor 
asista la meciuri de un ridicat nivel 
tehnic, loturile echipelor participante 
cuprinzînd sportivi care au făcut de
seori parte din reprezentativele țărilor 
respective.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
în cursul zilelor de miercuri și joi.

Constantinescu primește balonul și va arunca la poartă, înainte ca cele două 
bulversare să poată interveni (Fază din intîlnirea Bucureșii-tinerei—Budapesta) 

Foto: 1. Mihăică

★ ★

„Cupa orașului București"

Despre echipele participante
După cinci zile de întrecere — timp 

în care am asistat la jocuri frumoase, 
unele dintre ele chiar pasionante prin 
incertitudinea care domnea asupra 
rezultatului pînă în ultimele secunde 
de joc — .Cupa orașului București" 
pentru echipele feminine de handbal 
în 7 a rămas la București. Câștigat 
anul trecut pentru prima oară d.» 
selecționata Capitalei, frumosul tro
feu a revenit la sfîrșitul celei de a 
IlI-a edijii tot handbalistelor noas
tre, ca urmare a jocului buri practi
cat de ele, a dîrzeniei cu care au 
luptat în unele meciuri.

Prezentîndu-se în progres aproape 
din toate punctele de vedere, prima 
echipă a orașului București a impre
sionat în mod deosebit prin felul în 
eare a știut să 
greșim de loc 
că majoritatea 
cadrul acestui 
secința faptului 
noastră a fost greu de depășit. De alt
fel și atunci cînd au jucat sub po
sibilitățile lor (ne referim în mod 
deosebit la meciul cu echipa Buda
pestei) jucătoarele noastre au greșit 
mult mai pu(in în apărare în compa
rație cu atacul. în ceea ce privește 
acțiunile ofensive, a fost evident fap
tul că selecționata noastră și-a îm
bunătățit mult viteza de circulație 
reușind să mențină un ritm viu, care 
a sufocat uneori echipele adverse 
(așa s-au petrecut lucrurile în me
ciurile cu echipele Belgrad și Berlin). 
De asemenea, tot un progres poate 
fi considerat folosirea mai eficace 
a contraatacurilor, care în ultimă in
stanță a determinat victoria în jocul 
cu echipa Belgradului. Cu toate a- 
cestea handbalistele noastre nu trebuie 
să se considere mulțumite de felul 
în care au jucat în atac. Ele au 
manifestat tendința de a înghesui jo
cul pe centru, de a arunca la poartă 
nu în momentele cele mai potrivite 
Și de a rata ocazii clare din cauza 
impreciziei în șuturi.

O bună impresie a lăsat reprezen
tativa orașului Budapesta. Handbalis-

maghiare au probat cu acest

joace în apărare. Nu 
atunci cînd afirmăm 

victoriilor obținute în 
turneu au fost con
tă în apărare echipa

tele 
prilej că sînt posesoarele unei pre
gătiri tehnice individuale remarcabile, 
cu ajutorul căreia ele pot combina 
frumos în atac. Eficacitatea echipei 
este însă destul de redusă, cu excep
ția jucătoarei Magda Jona, în a că
rei sarcină Cade realizarea golurilor, 
în linii generale echipa maghiară a 
impresionat prin experiența ei, prin 
calmul cu care a acționat în cele mai 
dificile momente ale jocurilor.

Handbalistele iugoslave au format 
o echipă... capricioasă. Ele au jucat 
inconstant astfel că o apreciere asu
pra valorii echipei este dificil de tă
cut. In orice caz se poate spune că 
selecționata Belgradului a arătat că 
știe să joace în viteză, folosind în 
atac o serie de scheme tactice intere
sante și finalizînd din poziții variate, 
fie cu ajutorul forței ele șut a unor 
jucătoare, fie de pe semicerc.

în încheiere, cîteva cuvinte despre 
cele mai tinere formalii participante 
la acest turneu. Este vorba de echipa 
de tineret a Capitalei și de selecțio
nata orașului Berlin, în componența 
căreia, cu mici excepții, au intrat 
foarte multe jucătoare tinere. Echipa 
noastră de tineret ne-a prilejuit nu 
numai satisfacția unei victorii inter
naționale, ci și pe aceea a unei com
portări constant bune. Formația este 
alcătuită din elemente valoroase, 
care au mari posibilități de progres. 
Același lucru se poate spune și 
despre echipa Berlinului. în evoluția 
acestei formații însă un cuvînt greu 
de spus l-a avut prezența în echipă 
a unor jucătoare mai experimentate, 
unele dintre ele de mai multe ori se
lecționate în reprezentativa R. D. Ger
mane.

Nu mai este necesar să adăugăm 
decît faptul că, în general, turneul 
s-a bucurat de un binemeritat succes 
și că el va contribui fără îndoială la 
creșterea popularității handbalului 
din țara noastră.

i

CĂLIN ANTONESCU

Competiția inaugurală a anului la 
tenis s-a bucurat de un frumos suc
ces. C.C.A., clubul organizator al 
„Cupei 5 Martie", a asigurat o bună 
programare și desfășurare a jocurilor, 
arbitrajele au fost în general satis
făcătoare, iar nivelul întrecerilor — 
ținînd seama de timpul relativ scurt 
de pregătire — mulțumitor.

Trecînd în revistă comportarea u-c . . . ■ .
nora dintre concurenti, vom menționa | J/'
evoluția maestrului emerit al sportu- ' 
lui Gheorghe Viziru, a lui Bosch, 
Cristea, Rakosi. a tinerilor C. Viziru, 
C. Popovici, Mărmureanu, Boaghe și 
Dron. Toți aceștia — într-o măi mică 
măsură Bosch — au încercat și au 
reușit des-eori acțiuni eficace la fileu, 
au folosit o gamă variată de lovituri. ♦ n mod normal, la 
Ar fi de dorit ca această tendință spre J£ar^ trăgător .trebuie 
jocul ofensiv Să r_____  .
să nit aibă doar un caracter periodic.

In ceea ce-1 privește pe Bosrh, am 
vrea ca acest jucător sobru și sîrgu- 

trecerea de la 
la cel ofensiv, 

aibă mai multă 
a acționat în

Sînteni în plină iarnă iar activitatea 
competițională începe abia în luna 
mai. S-ar părea că avem destul timp 
pentru o pregătire „pe îndelete". Dar, 

_  lucrurile nu stau așa. S-a dovedit — 
lrt^teoretic și practic — că Ia baza per- 

formanțelor din perioada competițio
nală stă pregătirea din timpul iernii 

: constă această 
pregătire pentru un trăgător ?

Etapa actuală trebuie să se carac
terizeze printr-un volum mare de mun- 
c*, în două direcții :

PREGĂTIREA

tehnică și fizică.

TEHNICA

această dată fie- 
__ r-,_ . .. _ să aibă stabilite 

se permanentizeze, 4Pe baza jurnalului de antrenament din
1960, concluziile asupra tehnicii indi
viduale și obiectivele de realizat în
1961. Mă refer la : adaptarea arma
mentului (dimensiunile, forma și greu
tatea puștii, forma, greutatea, 
pistolului); 
mente le noi

Ședințele de tragere vor cuprinde

incios să accelereze 
jocul de regularitate 
să fie mai aetiv. să 
inițiativă, așa cum <* T-----r-~ — ■— —„------
finalul partidei cu Gh. Vizirii. Adicăie’£ercl!‘>. cu tuburi și cu cartușe. Tra-

. .. . . . Tgerea „tn sec (cu tuburi) are o mare
servicii puternice șt incursiuni cui.i A țnlporianțj }n însușirea unor elemente 
joase la plasă. Numai aceasta este^ehnicg aoj țn formarea deprinderi- 
calea sipre obținerea de performante * lor. Ea prezintă și avantajul că poate 
superioare.

Bineînțeles că pentru a fi un jucă
tor de valoare, este necesar cal antre
namentele tehnice și tactice să fie 
dublate și de o temeinică pregătire 
fizică multilaterală, morală- și de vo- 
i-ntă. Asupra primului factor credem 
că trebuie să insistăm, pentru că aici 
s-au constatat unele deficiente. Știm 
că îtl această direcție se pune în ul
timul timp un accent deosebit. Și este 
foarte bine că se face așa. Totuși 
unii dintre tenismanii noștri fruntași, 
sînt încă departe de ceea ce trebuie 
să fie un mare jucător : un bun mî- 
nuitor al rachetei dar și un atlet prin 
excelentă. Prin urmare, eforturile pen
tru acumularea unei pregătiri fizice 
corespunzătoare la nivel internațional 
trebuie continuate și intensificate.

Evoluțiile campionului republican ton 
Țiriac. și ale Minei Ilina nit au fost 
semnificative, ambii fiind insuficient 
antrenați.

La fete, singura care a corespuns a 
fost campioana tării, Julietai Nămian. 
E drept că nu a întîmpinat o rezis
tentă serioasă din partea adversarelor, 
dar a arătat o serie de lucruri îm
bucurătoare : un procentaj crescînd de 
voleuri realizate, o mai bună intuiție 
a jocului. Trebuie să mai exerseze 
serviciile puternice și să capete o mobi
litate mai mare.

crosa 
echipamentul special ; ele- 
de tehnică individuală.

fi practicată în afara poligonului, în 
camere încălzite, pe ținte reduse pro
porțional ca distanță. Aceasta este o 
metodă foarte indicată maj ales pen
tru trăgătorii care nu dispun de poli
goane închise. Tragerea cu cartușe 
trebuie să urmărească realizarea obiec
tivelor din planul individual. Experi
mentarea noilor elemente de tehnică 

modificărilor arma
mentului trebuie să ducă treptat la 
definitivarea lor. Nu se 
obținerea de „scoruri" la 
dința. Probele de control 
ciclurile de antrenament 
scurte. Tragerile „în sec" 
cu cartușe se vor împleti în tot tim
pul antrenamentelor, chiar în cadrul 
aceleiași ședințe.

individuală și a

va urmări 
fiecare șe- 

vor încheia 
sau etapele 
și tragerile

PREGĂTIREA FIZICA

i Mijloacele folosite în pregătirea fi- 
i zică a trăgătorului sînt multiple. Lu- 
i crul în aer liber (schi, jocuri, aler- 
, gare) dezvoltă rezistența organismu

lui și forța în brațe și picioare. Orice 
timp favorabil trebuie folosit pentru 
lucrul afară. In sală se poate lucra 

i pentru dezvoltarea fizică multilaterală 
i și pentru forța în brațe și picioare. Exer

cițiile pentru abdomen și spate sînt
• necesare pentru toți trăgătorii (pușcă.
■ talere, pistol). Se pot folosi multe din
• exercițiile indicate de profesorul Zeno 

Dragomir în articolele publicate re
cent in „Sportul popular" pentru dez
voltarea forței (adaptate bineînțeles Ia 
specificii»' trăgătorilor). Pot fi intro-

: duse și unele exerciții speciale pentru 
i diferite probe. Pușcașii vor face exer

ciții pentru mobilitatea articulațiilor 
i genunchilor și a articulației coloanei
• vertebrale în regiunea lombară; exer-
■ ciții cu greutăți mici (5—10 kg) pen- 
i tru brațe (mai ales forța de împin

gere); exerciții cu greutăți pentru re
zistența statică în poziții asemănătoa
re celor cu pușca. Toate pot fi efec-

■ tuate și acasă. Ta ieri știi vor face exer- 
' ciții pentru mobilitatea coloanei ver

tebrale în diferite planuri și pentru 
dezvoltarea forței brațelor' în regim

: dinamic. Trăgătorii de pistol viteză 
i vor lucra pentru dezvoltarea forței pi-
• cioarelor, mobilitatea coloanei verte- 
i brale (numai răsuciri de trunchi),

forța în brațe și forța de încleștare
■ a mîinii ce prinde pistolul (mingi de 

tenis), întărirea articulațiilor centurii 
scapulare, ale mîinii și cotului. Unele 
din aceste exerciții, exceptînd pe cele 
pentru mobilitate, pot fi practicate și 
de trăgătorii de pistol precizie.

Diferitele jocuri dezvoltă îndemâna
rea și prin atractivitatea lor efortul 
este suportat mai ușor.

Paralel cu pregătirea fizică și pre
gătirea tehnică practică, trăgătorii tre
buie să-și îmbogățeaecă cunoștințele 
teoretice din domeniul tirului (noțiuni 
balistice, tehnice, morale, psihologice) 
cu un bagaj teoretic bogat, rezolvarea 
problemelor de tragere va fj măi 
ușoară.

C. COMARN1SCHI

Energia acumulată de un sportiv în 
timpul perioadei pregătitoare, îi creează 
rezerva necesară (în volum și durată) 
pentru perioada concursurilor. Pregă
tirea fizică mărește capacitatea de lu
cru a organismului. El devine mai 
rezistent și dispune de o forță mai 
mare. Se observă totodată o creștere 
a neliniștei muscu'are, pe care unii 
trăgători o „speculează" în favoarea 
odihnei și împotriva pregătirii fizice. 
Este adevărat că nu se pot obține re
zultate ridicate în acest timp.

Dar energia acumulată prin această 
pregătire, va condiționa rezultatele de 
mai tîrziu din concursuri. Atunci pre
gătirea fizică va scădea la nivelul 
exercițiilor pentru relaxare. Muscula
tura își va recăpăta liniștea și sensi
bilitatea pentru efortul specific ner
vos și de precizie.

PE .
ARBA

Turneul internațional dotat cu „Cupa
București”orașului

(Urmare din pap. 1)

în vederea participării la această 
tradițională competiție federația de 
specialitate a alcătuit cele două formații 
ale capitalei noastre: BUCUREȘTII 
(antrenor Mihao Flamaropol) : Sof.an 
și Pușcaș — portari ; Czaka. Ionescu, 
Varga, Holo 1, Țiriac — fundași; 
Szabo I, Ferenczi, Szaba 11 ; Biro, 
Nagy, Takacs I; Cazan II, Calamar, 
Andrei; loanovici — înaintași; BUCU- 
REȘT1TINERET (antrenori Ion Tiron 
și Nic. Turceanu): Stafie și Tasnadi — 
portari; Barbu, Ba.int, Suliman, Takacs

II —fundași: Lorincz, Cazani, Peter; 
Otvos, Florescu,
Ciorbă, Capdebo, Ciureș, Kedves 
înaintași.

Astăzi urmează 
rești echipele Budapestei și Berlinului. 
Formația Budapestei, în linii mari, 
este aceeași care a înitîlnft recent echi
pa noastră. Berlinul va fj reprezentat 
de echipa Einheit, una din cele mai

N-iiță; Antal, Iszlaii,

să sosească în Bucu-

IOSIF SIRBU
maestru emerit al sportului

CONVOCARE
• Comisia de rugbi a consiliului 

orășenesc U.C.F.S. București invită 
pe această cale toți delegații clubu
rilor și asociațiilor sportive, birouri
le de secții, antrenorii și arbitrii din 
Capitală la ședința plenară a comi
siei oare va avea Joc inline, miercuri 
15 februarie la ora 18,30 în sala 
„Ecranul" din b-dul Magheru (Ungă 
cinematograful Magheru).

Steagul roșu Brașov
campioană regională

BRAȘOV (prin telefon). Timp 
șase zile s-au disputat în localitate 
tîlnirile din cadrul campionatului

Un harnic cerc de aeromodelism
Cine a avut prilejul să urmărească 

un concurs de aeromodelism, a rămas 
desigur plăcut impresionat de minu
sculele „nave aeriene" care sc înalță spre 
cer. Aceasta însă numai vara. Iama, 
constructorii de aeromodele se retrag în 
atelierele lor, în cercurile de aeromodele, 
tinde desfășoară o muncă asiduă, pu- 
nîndu-și la punct modelele.

Zilele trecute am făcut o vizită la cer
tul aeromodeliștilor de la clubul sindica
tului muncitorilor din învățămînt. .Un .a- 
telier spațios. Pe pereți, pe mese. întil-

------ - Ambii sînt constructori de

nești aeromodele de diferite mărimi, sche
me și machete. Aici își' desfășoară acti
vitatea 38 de tineri. Cel mai bun aero- 
modelist este machetorul Casian Bariton 
de la 1.1;S. Decorativa, specialist în ac-j 
romodele.de acrobație și curse.

Un alt acoromodolist perseverent
este Mihai Dinculescu, student în
anul V la Facultatea de mecanică. El se 
ocupă de aerbmodelele captive și de vi
teză. „Mezinii" cei mai inimoși, sînt doi 
elevi de la școala de 7 ani nr. 121: Ni
colais Gospodinov și Adrian Grigoriu. 
.........  ...... aeromodele 

SPORIUL POPULAR A-l. Acum, îl) timp de iarnă, ei se Oeupfl
■”ăg. a 4-a Nr. 3772 de reglarea planoarelor și cel mai mult

le dă de lucru centrații] acromodelelor, 
care cerc nu numai multă dexteritate ci 
și cunoașterea fizicii.

Aceștia sînt doar ciliva din harnicii 
aeromodeliști. Dar, uitasem să vă spu
nem : ei își desfășoară activitatea sub 
îndrumările ing. Gli. Marinescu, de la 
uzinele metalurgice „Timpuri Noi”, fost 
campion al It.P.R. în anul 1955 la pla
noare A-2. De atunci el s-a dedicat mun
cii de instruire a altor tineri. Le urăm 
noi succese în munca lor și sîntem con
vinși că le vor obține, primind .și spri
jinul prețios al președintelui, clubului, 
Nicolae Pătulcanu.

N. TUKACEK

de echipa Einheit, una din cele 
bune formații din R.D. Germană.

★
T A fost stabilit programul 
-- desfășurare a competijiei. In 
‘' care zi au tost programate 
- - două meciuri, unul de la 
•’ 17,30 și celălalt de la ora 19,30. 
Ț MIERCURI: București I—Bucu- 
“ rești (tineret) și Leningrad —
■ ► Berlin;
" JOI : București I — Berlin și
■ - București (tineret) — Budapesta; 
" VINERI: București I — Buda- 
. ► pesta și Bucureștii (tineret) — 
'; Leningrad ;
.. SIMBATĂ: București (tineret)
■■ —Berlin și Leningrad—Budapesta; 
j. DUMINICA : Budapesta—Berlin

și București—Leningrad.
j I Partidele vor fi conduse de ar- 
•• bitrii : Mibail lakovîev (U.R.S.S.), 

Ion Florescu, Florian Marinescu, 
Ion Petrovi-ci, Liviu Sîngiorzan, 
Alex. Teodorescu (R. P. Română) 
și doi arb'tri lin R. P. Ungară și 
R. D. Germană.

de 
fie- 
cite 
ora

<le 
în- 

. - re
gional de hochei pe gheafă. La această 
întrecere au participat patru echipe: 
Steagul roșu Brașov, Voința Sighișoara, 
Metalul Sighișoara și Avîntul Tg. Se
cuiesc. Echipa învingătoare, Steagul roșu 
Brașov, s-a arătat a fi cea mai bună. 
Brașovenii au în prezent un lot cu multe 
clemente tinere, care au excelat în pri
vința combativității, dar cărora le lip
sește încă experiența jocurilor decisive.

Iată rezultatele tehnice (tur): Voin
ța—Avîiitul 21—3 (7—2, 
Steagul roșu—-Metalul 
4—0, 1—0), 
14—2 (5—0, 7—1

2—1, 12—0),
10—0 (5—0,

Steagul roșu—Avîntul 
2, 2—0); Voința — 

Metalul- 18—0 (6—0, 6—0, 6—0); A- 
vîntul—Metalul 3—2 (1—1, 1—0,

1—1),; Steagul roșu—Voința 8—2
(1—1, 2—0, 5—1); (retur): Avîntul— 
Voința 2—15 (0—4, 0—6, 2—5); Me
talul—Steagul roșu 0—18 (0—6, 0—-5, 
0—7); Avîntul—Steagul roșu 2—10 
(2—1, 0—6, 0—3); Metalul—Voința 
0—18 (0—3, 0—12, 0—3); Metalul— 
Avîntul 4—4 (0—2, 2—2, 2—0); Vo- 
ința—Steagul roșu 4—7 (2—2, 2—3, 
0—2).

In clasament pe primul loc se află 
echipa Steagul roșu Brașov care, fără 
să piardă nici un joc. a totalizat .12 
puncte.

C. MĂZGAKEANU-coresp

romodele.de


O lecție de actualitate: eclipsa de Soarei

Miine dimineață vom fi martorii 
unui grandios fenomen al naturii: 
o eclipsă totală de Soare, spec
tacol cosmic pe cit de impresio
nant, pe căit de interesant.

In București, eclipsa va începe 
la 8 h 43’,2 avind fază maximă 
la 9 h 54’,8 și se va termina la 
11 h 12’,0. Soarele va apare ca 
un disc întunecat, iar pe margi
nea lui vor ieși in evidentă pro
tuberantele solare (nori de gaze 
fierbinfi colorați în roz), precum 
și atmosfera exterioară a Soarelui, 
așa numita „coroană solară" de 
culoare alb perlată.

Fenomenul nu prezintă nimic... 
misterios, el fiind explicat și pre
văzut de către oamenii noștri de 
știință încă de multă vreme.

Eclipsa totală de Soare de mii
ne dimineață este urmărită cu in
teres și de sportivii noștri. Iată 
in fotografia noastră un grup de 
eleve din clasa a VIII-a a Școlii 
medii nr. 35 cu program special 
de educație fizică, ascultind expli
cațiile tovarășei profesoare Eca- 
terina Bădescu, despre acest feno
men rar al naturii.

Foto: H. Nandy

La Constanța au fost desemnați
campionii regionali

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
La Farul, antrenamente intense...

de 
pe- 
ce-

PREGĂTIRI

CONSTANȚA 13 (prin telefon). — 
Duminică seara, în sala sporturilor 
din localitate, au fost desemnați cam
pionii regionali de box pe anul 1961, 
la capătul a trei zile de întreceri 
urmărite de peste 4.000 de specta
tori. Privind evoluția boxerilor din 
orașele Tulcea, Medgidia și Constan
ta am putut aprecia o serie de tineri 
dotați cu reale calități, cum sînt: 
Constantin Dumitru (Tulcea), Soare 
Serluceanu și Gh. Olteanu (ambii de 
la Marina
(Medgidia) etc. 
nice în ordinea 
cat. minimă — 
b.p. M. Nenciu 
— E. Mîndru

semimijlocîe — D. Bădilă 
b.p. M. Mirea (Marina) 
cel mai frumos

mijlocie ușoară — C. Tudor
meci al

(Fa-
— a 
galei, 
(Ma-

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Fotbaliștii de la Farul, nemulțumiți 
de locul pe care l-au ocupat în 
clasamentul turului, sînt ferm deciși 
ca în partea a doua a întrecerii să 
aibă o comportare cit ma-i bună, 
pentru a reface terenul pierdut. 
Ne-am convins de aceasta constatând 
zile în șir seriozitatea și rivna pe 
care o depun la fiecare antrenament 
pentru a atinge stadiul de pregătire 
recomand at.

Pregătirile echipei au început 
pe data de 8 ianuarie, dar în 
rioada de tranziție, cu excepția
lor aflați în tratamente, (Brînzei, 
Bibere etc.), jucătorii n-au întrerupt 
antrenamentele. Desfășurate zilnic și 
după un plan judicios întocmit, an
trenamentele au alternat pînă acum 
la sală și în aer liber. E)e au avut 
o intensitate progresivă. Din punct de 
vedere fizic, antrenamentele au avut 
ca obiectiv, bineînțeles, adaptarea or
ganismului la efortul mărit, iar 
tehnic, s-a urmărit în special con
trolul mingii. La un recent examen 
medical s-a constatat că pregătirea 
fizică a jucătorilor a fost atinsă în 
proporție de 80 la sută. Pînă acum 
echipa a susținut patru jocuri-școală, 
dintre care două între jucătorii lo
tului, iar două cu echipa regională 
Ancora.

In 
Farul va : 
patru jocuri 
și 2.III. cu 
6 și 12.111 
goria A.

Antrenorul 
ziție un lot de 22 de jucători : Ghi- 
banescu, Cataramă (portari), Ciun- 
can, Buzea, Brînzei, Danciu, Florescu, 
Datcu (fundași), Stancu, Săli Mumii, 
Bibere, Straton (halfi), Maroianu, 
Nunu, Sever, Bozdoc, Olani, Leca, 
Ciosescu, Nlctrlescu. Vasilescu, Ma
ne seu.

Jucătorii Cataramă, Săli Murni, 
Bozdoc, Leca și Mănescu sînt pro
movați din campionatul regional.

Subliniem, de asemenea, faptul că 
prin această acțiune de reîmprospă
tare a lotului, media de vîrstă s-a 
îmbunătățit. Ea a devenit de... 24 
ani.

perioada precompetițională, 
susține un număr de 

de verificare: l.a 26.11 
i Dinamo Galați 

cu formații de

folosit următorul „11“ : Erernia — 
Zavoda II, Mihăilescu II, Sandu — 
Ivănescu, Mihăilescu I — Cacoveanu, 
Crișan, Alexandrescu, Donciu, Al. 
Lazăr. Raksi este ușor accidentat si 
n-a putut juca.

O Știința Cluj s-a antrenat dumi
nică în compania echipei C. S. Arma
ta din Cluj. Studenții au înscris trei 
goluri prin Georgescu, Petru Emil 
și Cerchizan și n-au primit nici unul 
A fost folosită formația : Nicoară 
(Moguț) — Cîmpeanu, Mureșan, 
Cost in — P. Emil, Popescu — Mar- 
dan, Giurgiu, Georgescu, Drăgoi, 
Kromely (Cerchizan). (C. Viorel — 
coresp).

® Petrolul] Ploiești a evoluat la 
Rîmnicu Sărat, unde a întîlnit echipa 
locală Voința. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 4-2, prin punc
tele însorise de Țabarcea,Marin Marcel, 
Dridea și A. Munteănu. (M. Popes
cu — coresp.).

® U.T.A. a făcut o utilă verificare 
a stadiului de pregătire întîlnind ne 
C.F.R. Arad. Textiliștii au marcat 
patru goluri prin Pop (2), Floruț 
și Tăucean. A jucat formația : Faur 
(Cuman) — Țîrlea (Sziics), Băcuț 
II, Neamțu (Sereș) — Kaipaș, 
Petschovskî — Tăucean, Metcas, Pop, 
Floruț, Czaca.
• Alte meciuri amicale: Mr -sul 

Tg. Mureș — Gloria 5—1 (3—1),
Progresul Brăila r- Dinamo Galati 
1—3 (0—1).

Miine, la Atena 

Steagul roșu Brașov 
își face debutul în turneul balcan c, 

intihiind formația A. E. K.
După cum am mai anunțat, echipa 

Steagul roșu Brașov debutează miine 
la Atena, împreună cu echipa locală 
A.E.K., în turneul balcanic al forma
țiilor de fotbal clasate pe locul sc 
cund. Fotbaliștii romîni s-au pregătit 
cu toată seriozitatea pe care o re
clamă această competiție internațio
nală aflată la prima sa ediție, lată 
formația probabilă, pe care o va ali
nia antrenorul Silviu Ploeșteanu: 
Ghiță — Sbîreea, Zaharia, E. Nagy — 
Campo, Szigeti.—. Hașoti, Năftănăilă 
Fusulan, Meszaros, David.

★
ATENA 13 (prin telefon de 

respondents nostru). Echipa 
din Atena ocupă in momentul 
locul IV în campiona.u, grec, 
nică, pe teren propriu, A.F..K

la co„ 
A.E.K. 
de față 
Dufni- 

. ... a în-
tîlnit, îh cadrul etapei a 18-a a cani- 

Apolon 
învuis-o cu

pionatului Greciei, formația 
Calamargis, pe care a 
1—0.

Meciul care va avea hx. pe. stadio. 
nul clubului A.E.K. stîrnește im viu 
interes în rîndurik iubitorilor de fot
bal atenieni. Toate cele 20.000 de bi
lete au fost epuizate de mai mult timp.

lntîlnirea va fi condusă de un ar
bitru turc.

ELIE SPORIDIS

Botescu are la

și la 
oate-

d.ispo-

P. ENACHE -— coresp. reg.

In preajma campionatelor
republicane la probele alpine

(Urmare din pag. 1)

(Ancora), cat. semigrea — S. Serlu
ceanu (Marina) b.ab. I A. Florea 
(Ancora), cat. grea —■ I. Răhău (An
cora) b.k.o. II Gh. Olteanu (Marina), 
cat.
rul) 
fost 
cat.
rina) b.ab. II M. Scarlat (Ancora) 
— Scarlat a dovediț multe deficiențe 
la capitolul disciplină, fapt de care 
e-.te răspunțător în primul rînd an
trenorul său, Năstase Senogeanu.

C. Goldenberg-coresp.

In ultimul timp și echipa C.C.A. 
intensificat pregătirile. Joia tre- 
ea a jucat pe terenul de la

și-a 
cută
Ghencea cu formația T. C. Giulești 
pe care a întrecut-o ou scorul de 
12—1. Sîmbătă, C.C.A. a avut ca 
partener de antrenament echipe Com
binatului poligrafic și a cîștigat cu 
4- 0 (2—0). Ia acest joc a fowl

102.678 tei report

va desfășura pe. 
a fost inaugurată 
zia recentului 
regional cîștigat de I. Letcă. Este o 
pîrtie bună, care are . aproximativ 
3.000 m. Pîrtia de slalom specia’, a- 
flată tot sub teleferic, va fi inaugu
rată cu prilejul acestor campionate 
care încep miercuri întrecerile de 
săptămîna aceasia vor constitui un 
serios examen și pentru concursurile 
internaționale la care vor fi prez nți 
schiori de valoare din zece țări.

Trebuie să consemnăm cu același 
regret pe care-1 încercăm de mai 

‘A vreme slaba participare la 
campionatele republicane în probele 
feminine Astfel, din această ciuză 
se poate anticipa victoria comodă a 
dinamovistei llona Micloș, care va 
avea ca principale adversare la ti’lu 
doar pe Mih-ael® Ghioarcă și Elisa- 
veta Obrașcu. In schimb startul pro-

pîrtia Lupului, care 
în acest an cu oca- 

concurs cu caracter

a

pentru concursul Pronoexpres de miine
Barbu (Marina), cat. 
S. Aurică (Marina) 
(Marina) decizie dis- 
părerea noastră ea a

Constanța), Ion Iliescu 
Iată rezultatele teh- 

disputării întîlnirilor: 
A. Iliescu (Medgidia) 
(Tulcea), cat. muscă 
(Farul) b.k.o. I Gh.

Dascălu (Medgdia), cat. cocoș — C. 
Dumitru (Tulcea) b.p. D. Pescăruș 
(Tulcea), cat. pană — M. Dincă (Ma
rina) b.p. V. 
semiușoară — 
b.p. C. La seu 
cutabilă, după
dezavantajat pe Lascu, cat. ușoară — 
I. Olteanu (Marina) b.p. I. Maidan 
(Marina), cat. semimijlocie juniori — 
M. Zălogeanu (Ancora) b.p. D. Ghen- 
eiu (Medgidia), 
I. Leow (Marina)

cat mijlocie — 
b.ab. I. D. Avram

INT1LNIR1
IN REUNIUNEA DE LA PASTEUR

D1NAMICE

Deși se află la o distanță aprecia
bilă de centrul orașului, sîmbătă 
seara sala de festivități a Institutu
lui Pasteur a fost totuși arhiplină.

Spectatorii au urmărit cu interes 
întîlnirile din cadrul campionatelor 
republicane de juniori și a celor de 
calificare-seniori. Cei mai apreciați 
pugiliști ai reuniunii de sîmbătă sea
ra au fost Em. Stăncescu (Rapid), 
A. Enuș (Constructorul), Gh. Vișan 
(Clubul sportiv, școlar), I. Dima (Me
talul) și R. Șerban (Grivița Roșie), 
lată rezultatele tehnice: JUNIORI: 
E. Stăncescu (Rapid) b.p. Gh. Vlad 
(Rapid) ; A. Enuș (Constructorul) 
b. ab. 3 I. Pop (Dinamo) ; Gh. Vișan 
(CI. sportiv școlar) b.p. I. Trandafir 
(Rapid) ; Gh. Simionescu (C.P.B.) 
j.k.o. Â. Grosu (Grivița Roșie). SE- 
MIORI : I. Crăciun (S.P.C.) b.p. St. 

•Ispas (Rapid) ; 1. Dima (Metalul) 
>.p. D. Tudor (Grivița Roșie) ; C. 
^ădulescu (Constructorul) b.p. V. An- 
Irieșan (Victoria) ; R. Șerban (Gri- 
zița Roșie) b.p. D. Anghel (Dina- 
no) ; E. Popa (Grivița Roșie) b.k.o. 
jh. Eftimie (Timpuri Noi) ; Gh. 
Ainu (Voința'1 b.ab. 2 V. Gheorghe 
^Grivița Roșie).

Buletinele Pronoexpres sint nenominale
se completează numai două taloane 

este țftiima zi în oare 
puteți depune buletinele

Pronoexpres de

Astăzi 
vă mai 
pentru concursul 
mîine. Vă amintim cîteva din avan
tajele pe care participanți] le au 
începînd cu acest concurs. In pri
mul rînd, buletinele de participare 
devin nenominale, astfel îneît par
ticipanții nu vor mai fi obligați 
să-și completeze pe buletine numele 
și adresa ceea ce va ușura com
pletarea lor. O altă înlesnire im
portantă pentru participanți este 
faptul că nu 
decît două din cele trei taloane ate 
buletinului, 
vor face ca timpul pentru comple
tarea buletinului să fie redus cu 
50%. De asemenea vor dispare con
testațiile, deoarece după tragere par
ticipanții vor declara buletinele cîști- 
gătoare pînă sîmbătă la ora 13.00.

Faptul că azi este ultima zi 
tru depunerea buletinelor Ia 
cursul Pronoexpres de mîine 

î o 
de premii a 
Pronoexpres 
care s-a bucurat 
succes, întrecînd 

de participare de 
la prima vedere 

trebuie să menționăm oele două 
premii de categoria I în valoare 
de 125.000 lei fiecare ca.re au fost 
obținute de H. Roman din Arad și 
L. Franciuc din comuna lpotești, ra
ionul Botoșani, regiunea Suceava. 
Alături de acești doi mari cîștigători 
trebuie să menționăm pe cț&tigătorii 
celor trei autoturisme oferite 
premii. Doi din aceștia 
buletinele , în regiunea 
unul în regiunea Hunedoara.
gerea la sorți a. autoturismelor pre-

cum și a celor 10 scutere Manet 
va avea loc 
ora 19,00 la
Cal. Victoriei

La concursul 
reportul este 
ce promite premii frumoase.

★
Iată care este programul concursu

lui Pronosport de 
bruarie 1961.

miercuri 15 februarie 
agent’a centrală din 
nr. 9.
Pronoexpres de miine 
de 102.678 lei,

duminică 19 fe-

pentru participanți
se mai completează

Aceste două înlesniri

oferă prilejul să aruncăm 
vire asupra listei 
cursului special
8 februarie 1961, 
de un
toate recordurile 
pînă

deosebit

acum. De

I. 
II. 

III.

IV.
V.

(ca.mp. italian)
(câmp. italian)

pen- 
con- 

ne 
pri- 

con- 
din

ca 
au depus 

Banat iar 
Ti-a-

In afara acestor sportivi vom re
ține din lista concurenților și numele 
altor schiori capabili Să ocupe locuri 
fruntașe: M. Bucur (Carpați Sinaia), 
G. Cristoloveanu și V. lonescu (O- 
limpia Brașov), H. Hanich (Voința 
Sibiu), N. Șuteu (Voința Brașov), 
I. Secui și M. Enache (Caraimanul 
Bușteni), Gh. Văcaru, V, Suteu, I. 
Matei și E. Șand-ru (Dinamo Brașov).

Pregătirea pirtiilor pentru concurs 
este aproape terminată. Este aștep
tată cu nerăbdare în special reluarea 
întrecerilor de pe pîrtia de slalom multă 
uriaș amenajată sub teleferic, pîrtie 
pe care în. ultimii doi ani nu s-au 
mai ținut concursuri din cauza ză
pezii insuficiente. Ninsoarea abun
dentă din ultima vreme (de altfel la 
ora cînd telefonez la Poiana Brașov 
ninge) a permis amenajarea în ex- _ ,
celente condițium a acestei pîrtii care belor de juniori și junioare va fi mai 

populat. Pentru primele locuri cele 
mai muhe șanse le au frații Con
stantin și Spiridon Bălan de la Vo
ința Sinaia, Aurel Stroie (Dinamo 
Brașov), Mircea Ene (Voina Brașov)

★
La sfîrșitul sâptămînii, mai nrecis. 

sîmbătă și duminică, la Poiana Bra
șov se va desfășura și 
dotată cu „Cupa Dinamo" 
de fond și sărituri.

începe din Poiana Ruia și se încheie 
la locul de plecare a telefericului, 
pe o lungime de aproximativ 1.600 m. 
Este cea mai grea pîrtie de slalom 
uriaș ce se poate amenaja la noi, 
datorită diferenței mari de nivel, a 
numeroaselor schimbări de pantă și 
a denivelărilor pe care Ie prezintă. 
De altfel, pe această pîrtie se vor 
desfășura și întrecerile din cadrul 
concursului international jubiliar de 
la 3—5 martie. Proba de coborîre se

competiția 
la probele

se strecoară 
T, Chiorcanu

C. tăbăraș, unul din protagoniștii campionatelor 
cu abilitate printre porfi

Juventus-SpaJ
Bologna-Milan 
Atalamta-Catania (câmp.

italian) 
Napoli-Lazio (câmp, italian) 
Sampdoria-Lanerossi (camp.

italian) 
Bari-Fiorentina (camp, italian) 
Lens-Racing (camp, francez) 
Le Havre-Angers (camp.

francez) 
Troyes-Toulouse (camp.

francez) 
St. Francais-Monaco (camp.

francez) 
Nice-St. Etienne (camp.

francez) 
Lyon-N.îmes (camp, francez)

★
urma trierii buletinelor depuse

vi.
VIL Lens-RacMij 

VIII, i

IX.

X.

XI.

XII.

In
la concursul Pronosport nr. 7 din 
12 februarie au fost găsite:

11,60 variante cu 12 rezultate.
365,80 variante cu 11 rezultate. 

3836,20 variante cu 10 rezultate.
★

Tragerea din urnă a numerelor 
concursului Pronoexpres de miercuri 
15 februarie Va avea loc în comuna 
Plopeni Reg. Ploiești începînd de 
la ora 19,00.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosport



Cum ne organizăm activitatea fizică!

Gimnastica de înviorare înotătorii de la Clubul sportiv școlar au ciștigat „Cupa 16 Februarie"
EX. 1. 

palmele pe sol

EX. 5. — Stînd, ridicarea pe vîr- 
ducerea brațelor prin lateral

Ghemuirea corpului cu 
' (4 timpi), apoi întin-

PROGRAM Nr. 1 (BARBAȚI)

Piscina acoperită de Ia Floreasca 
a găzduit simbatâ și duminică pri
mul concurs de înot al anului: 
„Cupa 16 Februarie", tradiționala 
competiție organizată de clubul Ra
pid. La startul probelor, rezervate 
juniorilor și copiilor, au fost prezenți 
numeroși concurență Comportarea 
cea mai bună au avut-o tinerii îno
tători de la Clubul sportiv școlar

care, totalizînd cel mai mare număr 
de puncte (100), au cucerit mult in
vidiatul trofeu.

Dintre rezultate, merită a fi evi
dențiat timpul obținut de dinamo- 
vista Cristina p ■ • - .
probei de 66,66 m liber. Ea a aco
perit distanța în 46,0 sec. — cea mai 
bună performanță de sală la catego
ria fete, 12—14 ani. încă de la acest

Balaban la sfîrșitul

derea corpului cu ducerea brațelor 
prin lateral în sus, cu ridicarea pe 
vîrfuri (4 timpi). Exercițiul se poate 
repeta de 3—5 ori.

EX. 2. — Stînd depărtat cu brațele 
sus: aplecarea lentă a trunchiului

(4 timpi), coborîrea brațelor 
jos cu îndoirea genunchilor ~ “ 

cuiri în ghemuit (4 timpi).
EX. 6. — Stînd (depărtat cu 

chiul la orizontală ca manile

și ar

trun- 
spriji-

cu

Schimb de ștafetă în proba de 4 100 m liber junioare
Foto: T. Rodiu

prim concurs, arbitrii au ținut cu tot- 
dinadinsul să ne reamintească de se
rioasele carențe din munca lor sem
nalate pe parcursul sezonului I960. 
Comisia orășenească de specialitate 
are datoria să analizeze cu toată se
riozitatea această situație și să ia 
măsurile de îndreptare. Iată cîștigă
torii probelor: -----........ -
NIORI : “
(C.C.A.)
Trohani (CI. sp. șc.) 1:19,3; 
liber: CI. sp. șc. 4:34,8
66,66 m 
,50,6 ;

MASCULIN: JU- 
100 m liber; M. Căprărescu 

1:05,3; 100 m spate: G. 
; 4x100 m 

. . COPII :
liber: I. Preda (CI. sp. șc.) 

66,66 m spate: I. Preda (CI.
Sp. șc.) 61,6; 33,33 m liber: I. Pre
da 21,6; 33,33 m bras: I. Kende
(CI. sp. șc.) 25,6; FEMININ: JU
NIOARE: 100 m liber: S. Iordan 
(Dinamo) 1:14,7; 100 m spate: Cr. 
Balaban (Dinamo) 1:24,5; 4x100 m 

5:28,0; fete cat.
Cr. Ba-

liber : CI. sp. șc.
12—14 ani : 66,66 ni liber 
laban 46,0; 66,66 m spate: D. To- 
mov (C.C.A.) 60,0; 33,33 m. liber: 
M. Muriteanu (Progresul) 23,6; 33,33 
m bras: A. Mărdărescu (C.C.A.) 27.9. 
Clasament generat : I. Clubul spor
tiv școlar 100 p; 2. Rapid 63 p; 
3. Dinămo 43 p; 4. C.C.A. 41 p; 5. 
Progresul 38 p

In meciurile de polo disputate tot 
în cadrul „Cupei 16 Februarie" Rapid 
,a întrecut Clubul sportiv școlar cu 
.9—1, iar Dinamo pe Progresul II cu 
5-1.

spatele drept pînă la orizontală (4 
timpi), apoi arcuirea cu palmele pe 
sol și revenire (4 timpi). Se execută 
de 3—4 ori.

EX. 3. — Stînd pe un picior, spri
jinit cu o mină pe un scaun: leeă-

nîte pe un scaun: arcuiri apăsînd cu 
pieptul în jos de cite 2 ori. Se exe
cută de 8 ori.

EX. 7. — Mers pe loc în ritm rar 
cu ridicarea înaltă a genunchilor șt

2-hx 8
— *.

narea amplă a picioruluinarea amplă a piciorului liber înainte 
ți înapoi. De 8 ori cu fiecare picior.

EX. 4. — Cu corpul întins pe spa-

legănarea ampla a brațelor.’ De ’ 2—4 
ori cîte 8 pași ampli executați pe loc

Text si desene :
ZENO DRAGOMIR 

lector la I.O.F.

Cupa 6 Martie”

^GIMNASTIC fi I

te culcat: ridicarea picioarelor peste 
cap de 8—10 ori.

DOUA NOI CABANE TURISTICE
Două noi cabane, în două regiuni 

ale țării, au fost dale recent în folo
sința amatorilor de turism. Una dintre 
ele se află în stațiunea clima te riioft 
Coli li ța din raionul Bistrița. Primii 
oaspeți ai cabanei au fost munci tori și 
stu den ți din Cluj.

Cealaltă cabană a fost amenajată la 
Poiana Neamțului, în munții Făgăraș, 
și are o capacitate de 40 de locuri. 
Paralel cu aceasta a fost mărită cabana 
Tîntuiele din masivul Cibin.
M. THELMAN și C. PITARIU — 

corespondenți

Duminică s-a desfășurat faza a 
doua a întrecerilor. „Cupei 6 Martie" 
la gimnastică. Concursul de la Bucu
rești s-a bucurat de o largă partici
pare și s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic. Iată și rezultatele totalizate 
ale primelor două etape: FETE ; L 
Edmee Ilie (C.S.Ș.) 71,65 p; 2. Cris
tina Andrița (C.S.Ș.) 69,35. p; 3.
Constanța Marinescu (Dinamo) 69,30 
p. BĂIEȚI : 1. Șerban Popescu 
(C.S.Ș.) 101,60 p; 2. Dragoș S tnio- 
nescu (C.C.A.) 100,45 p - 3. Eugeii 
Stănescu (C.C.A.) 96,60 p.

La finală, care va avea loc în zilele 
de 3—4 martie 1961 la Reșița, fede
rația 
baza 
două 
nasta

de specialitate va invita, pe 
rezultatelor obținute în primele 
etape, 40 de gimnaști și gim- 
din toată țara.

Pe urmele materialelor
DESPRE CERCURILE PEDAGOGICE 

PROFESORILOR DE EDUCA
ȚIE FIZICA DIN REȘIȚA

Că urmare a consfătuirii cadrelor 
didactice de la Timișoara, în nr. 3737 
a fost publicat articolul „Pregătirea 
fizică generală a tineretului din școli, 
sarcină de bază a profesorilor de edu
cație fizică", în care se arătau o se
rie de realizări ale profesorilor de edu
cație fizică din Banat. Pe de altă 
parte, se scoteau în evidență și o se
rie de deficiențe în munca acestora, 
printre care și faptul că profesorii de 
specialitate din Reșița nu s-au întru
nit în cadrul cercului pedagogic decît 
o dată în doi ani.

In răspunsul sosit la redacție din 
p.artea comitetului executiv ați Sfatului 
popular al orașului Reșița,’ după ce 
se enumera și o serie de realizări ale 
profesorilor de educație fizică din 
oraș. în încheiere se arată :• „Ceea ce

SPORTUL POPULAR .
Pag. a 6-a Nr. 3772

Concursul republican de sală, etapă importantă in pregătirea de iama
Toți sportivii ți antrenorii țtiu că 

de cantitatea ți de calitatea muncii 
depuse în perioada pregătitoare de
pinde în cea mai mare măsură obți
nerea rezultatelor de valoare în pe
rioada competițională. Antrenorii 
noștri ți o parte dintre atleții frun
tași au luat parte în luna decembrie 
la un eficient schimb de experiență 
cu trei dintre cei mai cunoscuți an
trenori sovietici. Cu acest pri ei, oas
peții noștri ne-au împărtășit din ex
periența lor cu privire ia pregătirile 
efectuate în vederea J.O. de la Roma. 
Printre altele am aflat și faptul că 
perioada pregătitoare a fost prelun
gită de atleții sovietici pînă la șase 
luni și anume pînă la sfîrșitul lunii 
mai. Pentru a putea sprijini această 
linie metodică și pentru a se putea 
ajunge la rezultatele așteptate, antre
norii sovietici au orientat în acest 
sens concursurile din iarnă și din

experiență, în totul 
acum ți nouă și

atletism din țara

se 
ale F.R.A. 
pregătirea 
trebuie să 
pregătirea

primăvară și au organizat anumite giile locale de antrenori au datoria 
probe care să oglindească stadiul să îndrume permanent și să contro- 
iruleplinirii sarcinilor perioadei fes- leze îndeaproape felul în care 
pective. Această 
reușită, ne ajută 
încă foarte mult.

Antrenorii de
noastră au primit din partea Cole
giului central îndrumări precise asu
pra sarcinilor și mijloacelor perioa
dei pregătitoare, cit și asupra 
lor de control pentru fiecare probă 
în 
urmează să fie trecute în fiecare lună 
sau la fiecare sfîrșit de etapă.

Aplicarea acestei linii metodice 
completată și întregită de experiența 
creatoare a antrenorilor noștri, în 
ceea ce privește baza de antrena
ment și a mijloacelor întrebuințate, 
trebuie să ducă nemijlocit la ridica
rea nivelului pregătirii fizice a atle- 
ți.'or romîni. Comisiile locale și cole-

parte. Aceste norme de

Concursuri,., rezultate
• tn organizarea asociației spor

tive P.T.T. s-au desfășurat duminică 
dimineață în împrejurimile stadionu
lui P.T.T. întrecerile competiției de 
cros dotată cu „CttDa 16 Februarie". 
Iată clasamentele celor patru categorii 
ale întrecerii: junioare: 'Maria P- 
lade (Știința), Cbrn'elia Borcescu 
(Dinațpo), Ileana . Păvelescu (Dina
mo), Maria Gheorghe (Dinamo) j 
juniori: Paul - 'V14scean*.i (Construc
torul), Cornel Tatu (C.S.S.), Nicolae 
Fa-naragiu (Rapid), Aurel Păcurarii 
(C.S.S.)- senioare: Georgeta Dumi
trescu (Metalul), Lucia Păiileț (1 M.S. 
Roman), Zamfira- Antoliescr .(Mcta-

publicate
nulii la finala campionatului republi
can de sabie" publicat în nr. 3745. 
După ce se recunoaște că în compo
nența echipei ,au figurat trei ele
mente virstnice, printre care și cei doi 
antrenori ai secției", în răspunsul 
primit de la C.S.M. Cluj se spune: 
„Sîntem convinși că în viitoarele e- 
diții ale campionatului nu vom mai ft 
în asemenea situații. In atenția sec
ției- și a antrenorilor ștă preocuparea 
formării de noi . elemente și de gru
pare a celor crescuți pînă acum în ca
drul • clubului nostru, unde li se pot 
asigura posibilități• corespunzătoare 
pențra creșterea valorii lor". în legă
tură cu comportarea scrinierului Szan-

In orașul de pe malurile Someșului tay care a proțeȘtat și a vociferat me- 
avut loc cu cîtva timp în Urmă fi- ren, clubul va lua măsurile de cu- 

' ' ' ‘ ‘ •' „In concluzie, se spune în în-

reținem din articolul menț'onat este 
faptul că nu toate cadrele au partici
pat cu regularitate la desfășurarea a- 
cestor cercuri și că secția de învăță- 
mînt și cultură a orașului' Reșița n-a 
analizat cu simț de răspundere absen
țele și n-a luat măsuri împotriva celor 
care, din motive neîntemeiate,*au ab
sentat. Noi vă mulțumim pentru aju
torul dat și vă asigurăm că în viitor 
vom urmări cu exigență activitatea 
desfășurată în cadrul cercurilor peda
gogice".

RĂSPUNSUL SCRIMERILOlR 
DE LA C.S M, CLUJ

a
nala campionatului republican de sa- viință. ..
bie în care, pe lingă faptul că C.C.A. cheierea răspunsului, mulțumim zia- 
a ciști.gat.pentru a li-a oară conse- rutui pentru ajutorul acordat prin ob- 
cutiv titlul de campioană a țării, s-a setvațiile critice' făcute, ne angajăm 
mai „remarcat" și vîrsta... înaintată a să îndreptăm eforturile noastre pentru 
majorității scrimerilor'care au repre- a . face din secția de' scrimă a C.S.M. 
zen.tst C.S.M. Cluj. Aceste lucruri îe Cluj' un colectiv pe măsura valorilor 
scot'eă Jn evidență articolul „Morgi- pe "care le cuprinde".

norme-

control

lui). Aurelia Weiss (Dinamo); se
niori : To.na Voicu (Rapid), Vasile 
U.eisg (Dinamo), Lucian. Barcescu 
(Știința), Nicolae Siniinoiu (Rapid). 
Obținînd cel mai bun punctaj atleții 
dinamoviști au cucerit „Cupa 16 Fe
bruarie" la cros. Ei au fost urmați 
de reprezentanții clubului Rapid și ai 
celor de la Clubul sportiv școlar.

• Clubul Petrolul din Ploiești a 
organizat recent un reușit concurs de 
sală (sub tribuna a Il-a a stadionu
lui său) pentru juniori. Au luat par
te aproape 100 de atleți și 
din localitate. Dintre rezultatele obți 
nute cu acest prilej 
pe cele realizate de: 
toroacă (S.S.E.) 7,1 
4,93 m la lungime
40 mg; Iorgu Ăpostoleșcu (S.S.E.) 
6,5 sec p-e 50 m, 5,30 m la lungime ; 
Ileana Pietroiu (Petrolul) — junioa
ră mică — 4,06 m Ia lungime; 
Gheorghe Mihăilă (S.S.E.) 12,56 in 
la greutate — 5 kg. (Maria Duță- 
corespondont).

atlete

vom consemna
Ecaterina Po

sse. pe 50 tn, 
și 6,9 sec pe

aplică indicațiile metodice 
In această perioadă, nu 

tehnică specifică a probei 
fie cea care predomină, ci
fizică multilaterală și pregătirea fizi
că șpecia'ă.

Ca urmare a acestor indicațiuni s-a 
luat ș: mirară- ca în cadrul concursu
lui republican de sală, de la sfîrșitxil 
acestei săptămîni, să fie inc use în 
program unele probe — socotite nor- 
nte de control — obligatorii pentru 
toți partîcipanți7. Astfel, sprinterii 
după ce vor participa sîmbătă la 5(1 
de metri, vor lua parte duminici la 
sărituri in lungime și triplu sa.t 
fără elan. Aceste probe constituie 
mijlor.ee importante in antrenamen
tul jp-interilor pentru dezvoltarea pu
terii necesare in efectuarea unui star' 
bun. Apoi, tot ei, vor participa ie 
cățărări pe frînghie al căror rezu ta 
ne va ind'ca în ce măsură este dez 
voltat multilateral sprinterul respec 
tiv și felii'! cum se man festă capa 
citatea lut de viteză într-un exar 
ciț'u mai greu. In sfîrșit, vor ma 
executa genuf exiuni cu haltera, exer 
cițiu care constitu’e o formă st.mu 
lativă a verificării pregătirii de forț 
și a lucrului cu haltere.

Exerciții asemănătoare vor fi obli 
gatorii și pentru săritori, ca și pen 
tru aruncători.

Se știe doar că pentru rezultat 
înalte ale muncii de pregătire fizic 
multilaterală este necesar un bog« 
bagaj de exerciț’i. In ziarul „Sporit 
popular" au apărut — cu puț'n tim 
în urmă — cîteva articole privin 
dezvoltarea forței. Antrenorii noștr 
cu experiența pe care o au, pot con 
picta foarte bine exercițiile recomat 
date în aceste articole. Și este b't 
s-o facă cu toată seriozitatea, pe d 
p in conștient; că rezultatele de v; 
loarc se pregătesc acum și pot 
obținute numai printr-o muncă intei 
să, sîrguîncioasă.

Prof. GH. ZIMBRESTEANU 
antrenor federal

HIPISM
Alergările s-au desfășurat pe o pistă 

cleioasă cane a impus curselor o ca
dență puțin susținută. Timpurile înre
gistrate sînt cu 8—10 secunde sub re
cordurile normale. în aceste condiții 
caii plasați pe primele locuri în frun
tea plutonului au fost cei mai avanta
jați și din rîndurile- lor s-au recrutat 
cîștigătorii. Excepție a făcut Rodia, 
care deși plecată la 100 metri în spa
tele concurenților și-a dominat adver
sarii. A învins calitatea, iapa frind de 
departe cea mai bună din lot.

Iată1 rezultatele:
I. Rodia (Kbcsis), Brumar, Ilic. 
Cota: 5,80 — 31,60.
II. Adriatica (Miliălache), Vipera, 

Frățior. Cota : 7,10 — 25)40 — 45,90; 
ord. triplă : 208,30,.

III. Eretic (Croitorul, Retezat, FI 
mura. Cota : 6 — ’ 25,80 — 50,50.

IV. Nemesis (Pașcă), Birlic, Bibi
Cota : 4.80— ' ‘
plă: 431.20.

V. Florida 
Cota : 2.30—

VI. Secera (Vasile Gh.), Dem< 
Harcov. Cota : 7,20 — 37,90 — 15,f 
ord. triplă : 268.90.

VII. Horațitt (Popescu), Rîmt 
Răboj; Cota : 2.20 — 26 — 16. ;

VIII. Paf (.Solcan), Iubitul m
Novac. . Cota : . 3.40 — 24.30 — , 
ord. triplă: .129.30.. >

Reuniunea vii-toare de trap va a 
loc duminică 19 februarie ora 9,3C

51.70 — 28.30; ord. t

(Crainic), Tămîios, Ivoi
24.70 — 12.10.

mijlor.ee
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Meciul retur din „Cupa Campionilor Europeni":
Joi, in Capitală

C. C. A. — Virtus Bologna
De pe pista campionatului republican 

de patinaj viteză
Me mai despart doar, două zile de 
ciul revanșă dintre C.C.A. și Vir-

Bologna din' cadrul „Cupei Cani
nilor Europeni" la baschet. După 
n se știe, în prima întilnire, for- 
tia italiană a cîștigat cu scorul

nația <le bază a echipei Virtus llologna ■ (de la stînga la dreapta, în picioare): 
hicclu, Canna, Paoletti, Alessini, Lombardi și Pellanera; (jos): Gambi, Conți,

Sarbagna și Calebotta

Foto: Wall Bologna

70—56 (26— 28), după ce însă 
i de 30 de minute a fost c.on- 
i, uneori chiar la diferențe mari, 
rțus Bologna, care si-a anunțat 
ea cu avionul pentru jniine la 

O etapă cu... consecințe 
n disputa formațiilor masculine

ANUNȚ

prînz, este una din cele mai valo
roase echipe de pe continent. De șase 
ori campioană a Italiei și de 13 ori 
pe locul secund, ea este cîștigătoare 
a nu mai puțin de 17 turnee inter
naționale, cînd a înregistrat victorii 

asupra unor formații de renume ca:
P.U.C. Paris, Villeurbane Lyon, Spar-, 
tak Sokolovo Praga, Racing Bruxel
les, American Tigers, Wild-Cats, Red 
Knigts (S.U.A.), Steaua roșie Bel- 

propriu se dovedește a fi greu de 
învins). Știința Timișoara (ne-a con
vins că situația de codașă în clasa
ment este pricinuită de... restanțe) și 
Dinamo București, care a depus efor
turi serioase, în prelungiri, pentru 
a „smulge" decizia în fața dinamo- 
viștilor orădeni. Nu mai puțin im
portante sînt însă și succesele Stea
gului roșu Brașov, aflată încă în 
zona retrogradării, și C.C.A.-ului, în 
drum din ce în ce mai sigur spre 
titlu.

Iată cele două clasamente la zi :

MASCULIN

15 10 5 995:930 25
14 11 3 1037:841 25
14 9 5 958:855 23
14 8 6 863:908 22
14 7 7 1005:909 21
14 7 7 917:915 21
14 7 7 811:816 21
15 6 9 806:1053 21
14 5 9 939:955 19
14 5 9 848:938 19
14 4 10 936:984 18
12 5 7 753:764 17

1. Rapid Buc.
2. C.C.A.
3. Dinamo Tg. Mureș
4. Voința Iași
5. Știința Cluj
6. Știința Craiova
7. Dinamo București
8. C.S.M. Galați
9. Știința București

10. St. roșu Brașov
11. Dinamo Oradea
12. Știința Timișoara

FEMININ

1. Rapid București 15 15 0 1024:636 30
2. Știința București 15 13 2 968:650 28
3. C. S. Oradea 15 11 4 891:785 26
4. Constructorul Buc. 15 8 7 764:745 23
5. Mureșul Tg. Mureș 15 8 7 761:776 23
6. Știința Cluj 15 8 7 721:762 23
7. Voința Tg. Mureș 15 7 8 754:850 22
8. Progresul Buc. 15 6 9 767:828 21
9. Voința Brașov 15 5 10 725:853 20

10. I. C. F. 15 4 11 666:780 19
11. Voința Oradea 15 3 12 714:847 18
12. Petrolul Ploiești 15 2 13 699:942 17

★
Astăzi după amiază, începînd de la 

ora ÎS. va avea loc în sala Dinamo din 
Capitală partida restantă dintre Dinamo 
București și Știința Cluj. Meciul va fi 
arbitrat de cuplul Gh. Dinescu—S. Roșu

avea loc joi 10 februarie în sala Flo- 
reasca sînt valabile următoarele per
mise : — albastre și roșii în piele, 
albastre dermatin cu ștampila „bas
chet" ale membrilor biroului federal, 
gri dermatin cu ștampila „baschet" 
ale maeștrilor sportului și ale mem
brilor comisiilor și colegiilor din 
F.R.B., verzi de ziariști,

★
Pentru turneul internațional de ho- 

cihei pe gheață biletele au fost puse 
în vînzare, începînd de ieri, la casa de 
bilete din sir. Ion Vidu. 

grad, A.Z.S. Varșovia ș.ai In iotul 
echipei care ne vizitează Se află 5 
componenți ai naționalei Italiei cla
sată pe locul IV la J O. de la Roma 
șl anume : Calebotta, Canna, Sardag- 
na, Alessini și Lombardi. Nu mai pu
țin valoroși sînt însă și ceilalți com
ponenți ai lui Virtus Bologna : Conti. 
Gambi, Paoletti, Pellanera, Barlucchi 
etc. Iată deci ci t ava din promisele 
care anunță intilnirca de joi drept 
foarte atractivă.-

Jucătorii de la C.C.A. sînt datori 
•— celor care le urmăresc cu pasiune 
evoluțiile. — să presteze-.un joc de 
ridicat nivel tehnic și să dapună toa
te. eforturile pentru calificarea în eta
pa următoare a competiției. Baschet- 
baliștii romîni au dovedit de altfel, 
chiar în deplasare, la Bologna, că 
atunci cînd luptă cu toată voința, cînd 
respectă indicațiile antrenorului C. 
Herold, păstr.înd un ritm uniform de 
joc de-a lungul întregii partide și or- 
gariizînd’U-și gîndit acțiunile, sînt ca
pabile de rezultate superioare.

In „Cupa 16 Februarie” la floretă

Echipele Școlilor sportive 
U.C.F.S. din București și Satu Mare 

și-au împărțit victoriile
(Duminică dimineața, sala ,,Carpați“ s-a 

dovedit a fi neîncăpătoare la concursul 
de floretă dintre selecționatele școlilor 
sportive U.C.F.S. din București .și Satu 
Mare, în cadrul „Cupei 16 Februarie'.

După asalturi de o rară spectaculo
zitate, cele două selecționate și-au îm
părțit victoriile : la băieți au învins 
gazdele cu 14-11, iar la fete, a cîștigat 
Satu Mare cu același scor. Lupta a fost 
echilibrată în ambele întîlnirfi' Flore- 
tiștii bucureșteni, de. pildă, au fost con
duși Cu.2—0, 5—4, 6—5 și 9—8. Victoria oas
peților părea certă. In continuare, însă, 
bucureștenii trag mai deciși, egalează și 
apoi preiau inițiativa, obținînd victoria. 
Cei mai buni : Radocea și Tiu de. la 
București, Kanto și Pruzinszky dCi la 
Satu Mare.

O evoluție strînsă a avut- și storul 
întîlnirii fetelor. Săt.mărencele, au. vi con
dus cu 2-1, 3—2, 4-3, 6-5, 7-6, 8-7 și 
9—8. Apoi ele s-au distanțat (10-8, 11—9, 
12-10), cîștigînd pe merit. Gyulai și Dra
go? au constituit elementele de bază ale 
echipei oaspe. Bucureștencele au evoluat 
în general bine (mai ales Chira), dar 
s-au arătat a fi lipsite de voință. O 
notă bună pentru arbitrajul competent 
asigurat de maestrul sportului Cons
tantin Stelian.

Amănunte asupra Jocurilor din provincie

Fotoreporterul nostru, T. Poibu. a surprins una din 
puținele acțiuni reușite de Corbeanu (Dinamo) în me

ciul cu Victoria (Victoria—Dinamo 3—2)

CONSTANJA : Farul-Rapid Bucu
roșii 1—3. Peste 3.000 de spectatori 
au ținut să asiste la prima evoluție 
a campionilor îw orașul Constanta. 
Bucureștenii au cîștipat pe merit, 
deși la Farul a ieșit în evidentă o 
ușoară îmbunărtăftire a jocului. în 
special la pneiuari. S-au renwcat

Dacă n-am fi asistat la ultima edi
ție a campionatului republican dc pati
naj viteză și am fi luat cunoștință de 
întreceri numai după rezultatele înregis
trate, desigur că nc-am fi formulat o 
părere oarecum eronată asupra alergă
rilor de campionat.

Cum puteam, de pildă, să interpretăm 
acel 49 sec. la 500 m realizat de E. Pa
puc la campionat, cînd același concu
rent, cu numai trei săptămîni în urmă, 
a obținut la „Cupa Dinamo* * 48 sec. 
Ori, pe aceeași distanță, timpul de 
55.1 sec. obținut dc Eva Farkaș la cam
pionat față de 53,4 soc. cît rcaliz *sc  
la „Cupa Diiiamo”? l)in numeroasele 
exemple pe care le avem le-am ales pv 
acestea două, ele reprezentând perfor
manțele — dacă le putem numi astfel 
— cu oare sportivii amintiți mai su.s 
au cucerit titlurile de campioni. Iar 
ca să vă formați o părere și mai con
cludentă asupra valorii scăzute a aces
tor rezultate, vă dăm și recordurile re
publicane pe distanța dc 504) m, care se 
așteptau să fie îmbunătățite cu prilejul 
campionatului : 45 soc. la seniori și 52 
sec. la senioare.

a de a lV-a etapă a returului 
donatelor republicane de bas- 

fară să producă prea mari... 
irbații în clasamente, s-a încheiat 
■ea ce privește întrecerile mascu- 
- cu rezultate care vor avea 
uvint greu de spus în disputa 
mai bune formații din tară. De 

, liderul campionatului mascu- 
nvins clar la Tg. Mureș de că- 
Dinamo, tine în prezent doar 
•rimatul șefiei. Jucătorii din Giu- 
se află la egalitate de puncte 

..C.A., dar cu un meci în plus 
un coșaveraj mult inferior adver- 
>r lor principali în lupta pentru 

Avantajul momentan se dato- 
numai victoriei directe pe care 

registrat-o echipa feroviară în 
d din tur. Cele două înfrîngeri 
■cutive suferite în săptămîna 
tă (și in special cea de la Ga.- 
trebuîe să dea de gîndit antre- 
ui \ asile Popescu cît și jucăto- 
pe care îi pregătește, pentru ca 
1 mai scurt timp (și ocazia se
• chiar în etapa viitoare cînd 
programat, derbiul C.C.A.—Ra- 
echipa giuleșteană să ne ofere 

«și evoluții valoroase cu care 
deprins în prima parte a corn
ii.
un contrast al acestei situații

• înfățișează formația Dinamo 
Tg. Mureș, care păstrînd ace- 
ot omogen a confirmat o dată 
is că este redutabilă. Mureșenii, 
scensiune de formă, asaltează 
iou primele trepte ale ierarhiei 
etului nostru masculin.
terii prețioase au obținut în a- 
i etapă C.S.M. Galați (pe teren

• tiu turneul internațional de ho- 
e gheață care va avea loc între 
19 februarie sînt valabile urmă- 

• permise: — albastre și roșii 
•le, albastre dermatin cu ștaoi- 
hoehei pe gheață" ale membri- 
roului federal, gri dermatin cu 
ila „hochei pe gheață" ale ma- 
r sportului și ale membrilor co- 
c și eolegi-ilor F.R.H.P., verzi 
«riști.

★
m jocul internațional de bas- 
C.C.Ă.-VirtUB Bologna oaie va

Cifrele vorbesc de la sine. Cîie o d<ată 
însă, iar în cazul nostru in mod spe
cial, ele nu oglindesc decît în m'Că mă- 

■ sură realitatea. Valoarea scăzută a tim- 
! pilor realizați s-a datorat stării proaste 

a pistei dc gheață, a faptului că în zi
lele de concurs temperatura ridicată nu 
a permis o alunecare normală a patine
lor. Nu c vorbă că nici sportivii nu 
au știut să se adapteze acestei piste. Nu 
au adoptat tehnica de patinaj cca mai 
nimerită pentru a putea suplini măcar 
în parte dificultățile pe care le prezen
ta gheața. Cel care s-a acomodat per
fect acestor condiții vitrege a fost Vlad 
Patraulea la categoria dc vîrstă sub 14 
ani și rezultatele Iui, Ia toate cele patru 
probe, s-au transpus în recorduri. Din 
acest punct de vedere însă lui Vlad 
Patraulea nu-i putem acorda un merit 
deosebit. El nu a patinat conștient că 
numai cu ajutorul pașilor mărunți, mai 
mult tăind gheața, cu mișcări în for
ță, poate obține rezultate, superioare. 
Tînărul nostru recordman este totodată 
și hochei st și stilul dc alergare în pa
tinaj î| arc din acest motiv, puțin de
format. O defonnație care, în cazul 
nostru l-a ajutat.

Din cele relatate în privința stilului 
în care a concurat Vlad Patraulea nu 
trebuie' să se. înțeleagă că pe viitor, în 
condiții 'similare dc gheață, ’testul spor
tivilor vor trebui să-l imite întrutotul. 
In patinajul viteză, îndeosebi pe linie 
dreaptă, pașii lungi, în alunecare, ră- 
mîn cei mai avantajoși, indiferent dc

H. Nicolau, Dragan (Ra
pid), Dumitrescu, Dumi- 
trof (Farul). A arbitrat 
slab A. Ișoveanu — 
București. (E. Petre — 
coresp.).

PLOIEȘTI : Petrolul— 
Știința Timișoara 3—2. 
Un meci care a durat 
mai mult de două ore 

s-a încheiat cu victo
ria meritată a gazdelor. 
Acestea au arătat mai 
multă putere de luptă 
decît timișorenii, un blo
caj bine jxts la punct și 
mai ales servicii eficace 
oare, în fiecare din pri
mele două seturi )e-ati 
adus cite 11 puncte 1 
Studenții au început des
tul de slab, dar și-au 
revenit și în cele din 
urmă au fost aplaudați 
la scenă deschisă. Cel 
mai spectaculos a fost 
ultimul set. Știința a 
condus cu 8—5, pentru 
ca Petrolul să aibă apoi 
inițiativa (12—8 și 14— 
9). Scorul devine 14—14 
și în cele din urmă 
ploieștenii câștigă cu 16 
—14. S-au remarcat Pe
trie, Radulescu (Petrolul), 
Cozonici, Koste (Știința). 
A condus cu competență 
arbitrul I. Nicutescu — 
București. (Amabila Kreiss 
— coresp.).

PETROȘANI : Jrwl-Știința Cluj 
3—2. Gonfirmînd forma bună în care 
se af-lă, Jiul a reușit să întreacă 
puternica echipă a studenților clu
jeni, la capătul unei partide viu dis
putate. Studenții au început bine, 
cîștigă primul set, dar Jiul reușește 
să se impună in cel de al doilea, 

condițiile în care s-ar găsi pista. Pe 
viraj însă, este necesară o accelerare 
a frecvenței pașilor, accelerare a- 
semănătoare întrucâtva tăierii gheții la 
hochei.

Vorbind despre noii campioni repu
blicani dc patinaj, trebuie să arătăm 
că titlul cucerit de Eva Farkas nu a 
constituit o surpriză. La ora actuală 
este cea mai bună patinatoare a noastră, 
cu stilul cel mai corect. Trebuie să a- 
ratăm însă că în cazul cînd nu-și va 
înzeci eforturile în pregătire va fi foarte 
ușor depășită în sezonul viitor. La ca
tegoria de vîrstă 17—18 ani clubul Mu
reșul Tg. Mureș a prezent at-o pc Maria 
Mathc care, la campionat, în proba dc 
3.000 m a întrecut-o pe campioana noa
stră cu 8,8 sec. după ce la ..Cupa 
Dinamo” o depășise .și la proba de
I. 000 m cu 6 zecimi de secundă. Maria 
Matlie este o adevărată revelație, o v 
lcrgătoare talentată, care a dovedii o 
conștiinciozitate excepțională în pregă
tire. In ceea ce privește pe noul campion 
de seniori. Emili an Papuc, acesta a cu
cerit titlul pc merit dovedind o bună 
pregătire atît pentru probele scurte <îl 
și pentru cele lungi. La juniori 11. Chc- 
laidite a obținut titlul nu atît pentru că 
s-a dovedit cel mai bine pregătit la ca
tegoria dc vîrstă 17—18 ani ci mai ales 
faptului că la proba de 3.000 m Carol 
Komjalszegi de la Știința Cluj, a aban
donat 1n.tr> un mod cu totul nejustificat.
II. Chelaidite a arătat încă numeroase 
deficiențe în tehnica alergării și arc da
toria să se corecteze pentru a putea 
fmrta intr-adevăr eu cinste tricoul de 
campion.

G ȘTEFĂNESCU

După încheierea probei de 10.000 metri, 
pe cure a terminat-o victorios, Emilian 
Papuc noul campion republican hi pati
naj viteză este felicitat de antrenorul 

«ătt Florin Gămulea
Foto: G. Stelă no seu

în care ambele echipe au practicat 
un joc de înaltă factură tehnică. 
Deși cîștigă cel de al treilea set, 
clujenii le cedează categoric pe ur
mătoarele două din cauza lipsei de 
pregătire fizică. Crivăț (Jiul) și 
Fieraru (Știința) au fost cei mai 
buni jucători ai întîlnirii. S-au mai 
remarcat C. și A. Gornoviceanu, 
Sândulescu (Jiul), Bărbuță, BoMur. 
Dăbală (Știința Cluj). A arbitrat 
mulțumitor V. Voicu-București. O. Tn- 
dor-coresp).

la ora 16,30, în deschidere la partida

DUPĂ ȘASE ETAPE...
1. Rapid Buc. 6 ft 0 18: 2 (286:159) 12
2. Dinamo Buc. 6 5 1 17: 7 (333:265) 11
3. Știința Cluj , 6 5 1 17: 7 (308:264) 11
4. Progresul Buc 6 5 1 16:11 (373:330) 11
5. .Țiul Petroșani 6 4 2 15:12 (362:333) 1»
6. Victoria Buc. 6 4 2 14:12 (317:347) 10
7. C.C.A. 6 2 4 11:15 (320:325) 8
8. Petrolul Ploiești 6 2 4 9:16 (308:344) 8
9. Șt. Timișoara 6 1 5 11:17 (355:360) 7

10. Tractorul Brașov 6 1 5 9:15 (257:324) 7
11. Știința Galați 6 1 5 6:17 (217:316) 7
12. Farul C-ța 6 0 6 6:18 (264:333) 6

• Joi după-amiază, începînd ide

internațională de baschet C.C.A.- 
Virtus Bologna („Cupa Campiomilor 
Europeni") se va disputa meciul 
masculin de campionat C.C.A.-Pe
trolul Ploiești.

„Cupa 16 Februarie"
La sfîrșitul acestei săptămîni, în 

sala Giulești, voi- avea loc meciurile 
de volei din cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie". Participă echipele bucureș- 
tene Metalul. Combinatul Po^graftc, 
Rapid și C.F.R.

.SPORTUL POPULAR
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Valentina

Revista presei de peste hotare

cele trei puncte ale echipei 
în timp ce pentru oaspeți au 
Rusnell și Țambal tini. După 

meciului conducătorul
canadiene, Jim Kameron, a 

corespondentului TASS : 
de-a! doilea joc cu echipa 
hocheiștii sovietici au fost

marcat 
gazde, 
înscris 
terminarea 
echipei 
declarat
„In cel 
noastră
mai buni. Trebuie să recunoaștem că 
rușii rămîn și pe mai departe cei mai 
de temut adversari ai noștri la 
campionatele mondiale din Elveția".

Reprezentativa de hochei pe gheață 
a Canadei in vin sa la Moscova

MOSCOVA (Agerțwes). — In cei 
tde-al doilea med ai turneului pe 

care-l întreprinde în U.R.S.S., echi- 
; pa canadiană de hochei pe gheață 

„Trail Smoke Eaters" a întîlnit for
mația Dinamo Moscova. Prestînd un 
joc excelent, hocheiștii sovietid au 
repurtat o victorie de prestigiu cu 
3—2 (2—0; 1—0; 0—2) împotriva 
«echipei care va reprezenta Canada 
ia apropiatele campionate mondiale. 
Starșinov, Iurzinov și Maiorov au

•jn Cuba, fotbalul își recîșLgă 
popularitatea

Sub titlul „Cuba și-a regăsit trudi- 
(iile sportive, eliminind base-ball-ul”, 
revista ilustrată franceză „MIROIR DU 
FOOTBALL" publică un reportaj des
pre renașterea fotbalului cubanez. După 
ce face un scurt istoric al fotbalului din 
Cuba, autorul articolului, Jesus Villa- 
ntor, arată că din 1954 fotbalul a înce
put să piardă teren în favoarea base-- 
ball-ului. sport susținut de marile so 
cietăți comerciale americane.

„Dar fotbalul, sport atît de popular 
in toate țările Americii de sud și meri
dionale — scrie articolul — începe să 
recucerească în Cuba locul care-i revine 
de drept Din 1959 se constată o mai 
mare activitate pe stadioanele noastre 
— stiune J. Villamor — și o mai mare 
animalic printre jucători, conducători și 
..aficionados" (suporteri). Actualmente 
in Cuba există 112 cluburi și peste 306 
de echipe, in 1962, aceste cifre după 
cum se parc, se vor dubla. La Havana, 
fotbalul dispune de șase stadioane bune, 
cu un total de 128.000 de locuri. Un 
stadion modem este în curs de construc
ție. Capacitatea lui va fi de 50.000 de 
locuri. In prezent se dispută 8 campio
nate. Cel mai important este campionatul 
primei divizii a Havanei, la care parti
cipă cele mai bune 8 echipe ale furii.

Recentele evenimente care au frâmîn- 
tat tia'ii politică și socială a Cubei au 
răpit base-ball-ului, care se dezvolta în 
datina fotbalului, suportul economic. In 
marea insulă a. Caraibilor, fotbalul des
chide și cîștigâ o bătălie decisivă și 
sneclaculoasăM.

Reportajul este însoțit de o fotogra
fie a echipei ..Juveniles" din Havana, 
în care a jucat într-o vreme Fidel Castro. 
In fotografia respectivă se vede și pre
mierul cubanez. Iar în explicația foto
grafiei, citim: ..Fidel Castro a eliminat 
influența economică și socială nord-ame- 
ricană in Cuba. Făcînd acest lucru,, el a 
smuls și suportul base-ball-ului și a fa
vorizat renașterea fotbalului, care are in 
Cuba un trecut glorios”

Pregătirea psihologică
Comentîud ultima performanță la să

ritura în înălțime a atletului sovie
tic Văleni Brumei, ziarul elvețian. „La 
Gazzette de Lausanne” serie : > „Trecînd 
ștacheta înălțată la 2,25 m, sovieticul 
V. Brumei a realizat una din performan
țele cele mai mari din ultimii ani, Rină' 
în ultima vreme americanii erau maeștri', 
de necontestat ai săriturii. Dacă ei au 
fost detronați de o manieră atit de cru
dă și dacă campionii lor, mari favorrlj- 
ai acestei probe la Jocurile Qlimpicg, 
au fost învinși atît de clar, aceasta se, 
întîmplă pentru că, în afara factorilor,, 
tehnici, rtțșii au știut să descopere e- 
lementele. psihologice care au îmbunătă
țit considerabil posibilitățile săritorilor 
lor. Pregătirea psihologică,, joacă în toa-, 

rol important, 
vreme, a fost

Numele Stenina e destul de fami
liar iubitorilor de sport din întreaga 
lume. Atit prin performanțele Valen
tinei Stenina, cit și prin cele realizate 
de către... Boris Stenin, soțul său. 
Intr-adevăr, în ultima vreme, a de
venit ceva foarte firesc ca să se vor
bească de amtndoi, fie că pe pista 
de gheață concura Valentina, fie că 
lua startul Boris. Aceasta îndeosebi 
după ce anul trecut soții Stenin s-au 
angajat într-o originală întrecere pen
tru... titlurile de campioni mondiali.

A fost mai înlîi. rlndul Valentinei 
să-și spună cuvîntul. învingătoare în 
proba de 1.500 m a campionatului 
U.R.S.S. de patina) viteză, Stenina 
domină apoi autoritar oampionatele 
mondiale feminine desfășurate în ora
șul suedez Obstersund. Sosită pe locul 
1 în proba sa favorită (1500 m), ea 
ocupă locuri fruntașe și în celelalte 3 
probe ale întrecerii, cucerind cununa 
de lauri de cea mai bună patinatoare 
a lumii. Conducea, așadar, cu 1—0 
în cadrul... familiei. Dar nici Boris 
nu s-a lăsat mat prejos. La Dabos, 
in luptă cu cei mai buni patinatori ai 
lumii, el „egalează" situația, deve
nind campion mondial absolut.

Se pare că, pentru anul 
soții Stenin și-au 'propus să 
performanțele de anul trecut, 
țină se află deocamdată în
„clasamentului". Ea a devenit 
întii campioană absolută de patinaj ■ 
viteză a Uniunii Sovietice, iar sîm- scrie numele 
bătă și duminică la campionatele mon- apropiatelor campionate mondiale măs
linie de la Toensberg -și-a înscris în culirte de la Găteborg, care încep 
palmaresul său o nouă și strălucită sîmbăta viitoare.

\M 

acesta, 
repete 
Valen- 

fruntea 
mai

performantă: 3 locuri I în cele patru 
probe ale competiției și titlul de cam
pioană mondială absolută. Este un 
succes care atestă in mod elocvent 
înalta măiestrie a inginerului con
structor din Sverdlovsk.

Rămlne acum ca Boris Stenin, res- 
pectind „tradiția" familiei, să-și in- 

pe lista învingătorilor

Al XXVIII-lea
Am

Dynamo Praga o pretendentă 
redutabilă la „Cupa Campionilor

Corespondentul nostru din Praga, 
Jan Popper, ne comunică amănunte 
suplimentare asupra meciului de 
handbal în 7 feminin Dynamo Praga 
— S. V. Miilheim, disputat în capita
la R. S. Cehoslovace și contând ca 
semifinaiă a „C.C.E." :

„Prezentîndu-se ctt un avans de 
3 puncte din turul întîlniirii, cam- 
pio ne!■’ cehoslovace nu aveau desi
gur nrea multe emoții duminică sea
ra. E'.e au început meciul destul de 
încet, ceea ce a permis adversare
lor să preia inițiativa și să 
scorul. Acest „semnal de 
are darul să mobilizeze pe 
viste, care revin puternic,
prin Balickova și apoi preiau con
ducerea prin Risankova. De la jumă
tatea primei reprize gazdele domină 
insistent și continuă astfel și după 
pauză. Echipa din Miilheim 
eforturi mari 
ia proporții, 
ce Dynamo 
Humlova și 
întîlnirea ia 
4—2 (2—1).
lifică astfel pentru finală cu scorul 
general de 10—5. Intîlnireia a fost 
urmărită cu interes de aproape 2.000 
spectatori și s-a bucurat de un ar
bitraj foarte bun prestat de romînnl 
P. Cîrligeanu"

te ramurile sportive un 
Acest rol însă multă 
subapreciat.

Americanii, care atunci 
la Roma, au crezut într-o 
— adaugă ziarul — au neglijat această 
latură a pregătirii. Ei s-au mulțumit să 
abordeze proba doar cu mijloacele natu
rale de care dispuneau, lipsindu-le. spiri
tul de întrecere. Acest spirit l-a animat 
în schimb pe atleții sovietici...

Intr-o declarație făcută presei, antre
norul săritorilor sovietici a subliniat a- 
cest aspect al pregătirii atleților săi, pe 
care a știut să-i convingă că performan
tele aproape imposibile' sînt în putința 
mijloacelor lor atletice. Acest lucru îl 
fac marii antrenori în toate disciplinele. 
Omul aleargă mai repede-; sare mai de
parte și mai mult în înălțime numai dacă 
are încredere totală în mi jloacele sale 
naturale".

cînd au plecai 
victorie ușoară

j -d hr :08 
I b • hi

. 13</2 . puncte... Atît a „marcat" ma
rele. maestru Tigran Petrosian, noul 
campion unional, în cele 19 partide 
jale finalei. O știu prea bine toți iu
bitorii de șah, care au urmărit cu 
pasiune desfășurarea marii întreceri 
de la Moscova. Dar poate nu toți își 
amintesc că exact 13'/2 din 19 a rea
lizat .Petrosian și acum doi ani, la 
Tbilisi, cînd a cucerit pentru prima 
oară titlul de campion. Similitudinea 
pare absolută, deși trebuie menționat 
că atunci al doilea clasat (la 1 punct 
distanță) nu era altul dccît cel care 
avea să devină apoi campion al 
lfjmii, M. Tal ' De data aceasta, așa 
cum vedem și din tabelul alăturat, 
secundul învingătorului fostul 
campion, Korcinoi — se află la dis
tanța .minimă de */2 punct. Este, deci, 
mai slabă performanța actuală a lui 
Petrosian ?.. Nicidecum. Comentatorii 
sovietici sînt unanimi în a aprecia 
succesul înregistrat actualmente de 
marele maestru armean ca superior 
celui precedent. Deosebirea nu poate

deschidă 
alarmă" 
dinamo- 
egalează

face 
pentru ca scorul să nu 
reușind în parte. După 
mai marchează prin 
Malerova (din 7 m) 
sfîrșit cu scorul de 

Dynamo Praga se ca-

Redacția și administrația :

• în concursul internațional de scl 
la Falun (Norvegia) proba de ștofei 
feminină 3x5 km a fost cîștiigată d 
echipa U.R.S.S. cu timpul de I 
01:01,0. Probele de fond pe distanței
de 10 km (femei) și 30 km (bărbați 
s-au încheiat cu vic tori Me sporlivilt 
polonezi.

• S-au încheiat campionatele <
tenis ale Scandinaviei, desfășurate 
Helsinki. Titlul la simplu masculin 
revenit suedezului Uit Schmidt, ca 
a dispus în finală de Bobby Wilsc 
(Anglia) cu 6—4. 7—9. 8—

In semifinale, Schmidt eliminase 
Stuck (R.F.G.) cu 3—0, iar Wils< 
pe Santana (Spania) cu 3—2.

• Cu prilejul unui concurs de t 
letism desfășurat la Wellington, cai 
pionul olimpic la 800 m, Peter Sue 
a cîștiigat proba de o jumătate 
milă, realizînd timpul de 1:52,4. 
locul II s-a clasat belgianul Rog 
Moens. Proba de o milă s-a închei 
cu victoria lui Murray Halberg, ei 
nometrat în 4:04.2.

• Boxerul failandez Pone Kingpeti 
campion mondial la categoria mus 
își va pune titlu! în joc la 25 m 
la Tokio, în fața japonezului Mitsun 
Seki, un tînar de 19 ani.
• Proba rezervată echipajelor 

două persoane din cadrul campioi 
telor mondiale de bob a revenit i 
lienilor Monti-.Siorpas cu timpul 
4:42,67 realizat în cele patru msr

campionat de șah al U.R.S.S
cifre și comentarii
fi văzută pe tabelul de rezultate, ci 
în partidele jucate de noul; campion.. 
Intr-adevăr, marele tehnician care 
este Tigran Petrosian, „mașina de 
făcut puncte" cum l-a caracterizat 
cîndva un gazetar, a demonstrat de 
data aceasta un joc foarte departe 
de vechiul său stil. Nu numai pre
cizia și siguranța au fost acum ar
mele lui Petrosian, ci și o fantezie 
bogată, o tendință spre joc deschis, 
variat, profund, care a făcut de nenu
mărate ori pe spectatorii din sala 
Casei Feroviarului să răsplătească 
prin aplauze pe campion. Dar și ci
frele sînt elocvente. La Tbilisi, ma
rele maestru termina neînvins (remize 
cu cei tari, cîștig la cei slabi...), 
acum el are o înfrîngere, dar și cel 
mai mare număr de victorii : 9 I Iar 
printre învinși figurează nume ca 
Smîslov, Korcinoi, Polugaevski, 
Taimanov... Lui Petrosian îj 
vine 
ziarul 
cele mai multe partide cîșiigate 
concurs.

Korcinoi,
Lui Petrosian îi re- 

și premiul special oferit de 
„Moskovskaia pravda" pentru 

în

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 42 43 4U 45 46 47 10 19 w
d PETR.OSIAN 0 te 4 te te 4 te 4 4 te te 4 4 4 te te 4 72
2 K.OR-C)t40l 0 te te 0 4 te 4 te 4 4 te 4 4 te te te 4 4 4 43
5 STE/A/ 4 te 4 te 1 te 0 0 te 0 te 4 te 4 4 4 te te 4 42

Gheller. •k te 0 te te 4 4 4 0 te 0 4 4 te 4 ^2 te 4 42
; MS.MW

SM/SLOl/ T te 0 te te te 4 4 te te te te te 4 te 4 te te 44
6 SRASSK/ f/2 0 0 te¥ 4 0 0 te 4 te 4 4 4 te te 4 te 4 44
7 A 1/2 te te te. te te te 4 4 te te te te te 0 te 4 4 1072
8 POLUGAEVSK/ 0 0 1 0 te te 0 te te te te 1 4 te te 4 4 71 1072
9 SIMA6HIN te 4 0 0 / te 4 te 4 te 0 te 0 4 0 4 te te 40

( EA/MANOV 0 0 te 0 0 0 te te i£ 1 4 0 '4 te 4 4 4 te 40
fd FURMAN 0 0 te 0 O te 0 0 4 te 4 te 4 4 0 te 4 9^
12 BOLESfAUS/N te te te te te te te 0 0 te te te te 1 te 4 9
13 BR.0NSTE/N 0 0 4 te 0 te te 4 0 te 4 0 te. 4 te O d te 9

GLfFELD 0 0 te 0 te 0 te 0 te 4 0 te 4 & 4 te te te te 8
(^- LUT7KOV 0 te 0 0 te 0 te 0 4 0 te te te te D 1/2 te 4 4 77n
116 CEREPKOy 0 te 0 te 0 te te te 0 te 0 te 0 0 Ti 4 4 te te 7te>
17 TA RAW y te 0 0 te te. 4 te 4 0 0 te te te te. 0 0 0 te 7
48 BOR/SEA-'NO te 0 te te 0 o te 0 0 0 4 0 4 te te O 4 te 0 6 71

HAS/N 0 0 te te te 0 0 0 te te 0 te, 0 te 4 te 7£ 6 te
^0 BANN/tC te. 0 0 O te O te te te O O te te o te te 4 te] 6

IJn alt premiu 
ziarul „Sovietski 
mai bun „finiș" 
celui de al doil 
noi. El este autorul unei reve 
spectaculoase (6‘/2 din 7), promov 
în ultimele șapte runde de la t 
locul clasamentului la locul doi I F 
tul campion termină foarte apro 
de învingător. (In paranteză trei 
spus totuși, că, sigur de victorie, 
ultimele două runde Petrosian re 
sese „viteza", făcînd remize în d 
partide mai ușoare, cu Borisenko 
Tarasov).

Ceilalți doi calificați Ia turneul 
terzor.al, E. Gheller și L. Stein, 
personalități șahiste cu totul de 
bite. Primul este mai de mult cot 
crat în marea arenă, iar al doilea 
aproape debutant ! Tînărul mae 
din Lvov și-a făcut drum spr? < 
ficarea la campionatul mondial 
luptă dîrză. Nu numai faptul c> 
învins în partida decisiva pe fo 
lider, Spasski (în ultima rund 
este remarcabil. Dar Stein este 
gurul învingător al lui Petrosiar 
l-a întrecut, de asemenea, pe eg 
său în clasament. Gheller.

Conform tradiției, s-a acordat 
premiu pentru cea mai frumoasă 
tidă a campionatului. El a fost , o 
de agenția „TASS" și revine vec 
lui competitor în turnee Vlad 
Simaghin, care în runda a 5-a a 
trecut în stil remarcabil pe Stein, 
cum se poate urmări în partida 
mai jos.

special — oferit 
sport" pentru

— revine pe m 
ea clasat, V. Ko 

autorul unei

APARAREA SICILIANA
V. SIMAGHIN Negru : L. Sr 

e4 c5 2. Cf3 cl6 3. (14 c : cl4 4. 
di Cf6 5.. Cc3 a6 6. Nfl5 e6 ?. f4 1. 
Nhl Db6 9. Dd2 D:b2 lO.Tbl Dai 11 
g:f6 12.Ne2 Ji5 13.0-0 Cd? 14. Rhl 
15. Tf3 Ne? 16. Thl h4 1?. f5 Cb.6 
grul a rămas cu pionul în plus, ofer 
deschidere dc adversar, care în sc 
păstrează inițiativa) 18. Cdl Cc4 19. 
Ce? 20. Db2 b5 21.Cel Nd? 22. c3 Tc 
Tel Nd8 24. Dbl Re? 25. Ddl Nb( 
Dfl Dai 2?- Tdl ! (Al doilea sacrifici 
pion, prin care albul pornește la a< 
directe asupra regelui negru) 2?...T:c‘ 
f:e6 f :e6 29. Cd f5+ Rd8 (La 29... c:f 
Ct/5+1 10. C:d6 Tf8 31. T:li4 T:e3 32. Th8! 
33. D:f6-}- Re? 34. D:ei Rc6 35.C:b5 
(35... a:b5 36. N :b5+) 36. Td6-\- Rh 
T:d?+ Rc8 38. Tc?+ D:c? 39. C:c? 7 
(Negrul sc apăra șt cl printr-o cc 
combinație frumoasă. Acum la 40.R:h! 
mează 40...N :e7 și dama alba este capti 
40. D:h2 I T:e2 41.
Rb? 43. Dc4 Tel+ 44. 
Thl+ 46. Rg4 Th2 și 
evident superioară 
întrerupt. înainte 
recunoscut învins,

Dh8+ R:c? 42. 
Rh2 Nc?+ 45.
în această p 

pentru alb, partid
de -reluare, Stein
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